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ข้อมูลทั่วไป 
 
เลขทะเบียน 
 บมจ. 415  (MANRIN) 
ท่ีอยู่บริษัท 
 เลขท่ี 662  ถนนพระราม 4  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500โทรศพัท ์
0-2238-0230 แฟกซ์ 0-2233-6215 
เวบ็ไซต ์: www.mandarin-bkk.com 
 
ประเภทธุรกจิ 

ด าเนินกิจการโรงแรมเพื่อใหน้กัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวเช่าพกัอาศยั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
การประชุมและการจดัเล้ียงพร้อมทั้งใหบ้ริการอ่ืนๆ อนัเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม 
 

ผู้สอบบัญชี 
 นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 และนายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 จาก
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เลขท่ี 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทรศพัท ์ 0-2259-5300-2  
โทรสาร 0-2260-1553 
 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
              บริษัท คนึงแอนด์พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จ ากัด  ชั้น 12  อาคาร               
นายเลิศทาวเวอร์  เลขท่ี 2/4  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์       
0-2252-0888 
นายทะเบียน  
               บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 93   ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400  โทรศพัท ์02-009-9999 
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกจ าหน่ายแล้ว 
  บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 330 ล้านบาท เป็นทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 
269,055,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 26,905,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็ม                     
มูลค่าแลว้ 

 

http://www.mandarin-bkk.com/
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สารจากประธานกรรมการ 
 

         ธุรกิจการท่องเท่ียวไทยในปี 2562 มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น จ านวนนักท่องเท่ียว 39.79 ลา้นคน         
เม่ือเปรียบเทียบกบั   ปี 2561 จ านวนนักท่องเท่ียว 38.12 ลา้นคน การเจริญเติบโตของนักท่องเท่ียวมีการ
ชะลอตวัลงมากกว่า ท่ีประมานการไว ้ เป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก และภายในประเทศ อาทิเช่น ภาวะ
เศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย ชะลอตวั  ตลอดจนการแข็งค่าของค่าเงินบาทซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ทางธรรมชาติ ภาวะ
ฝุ่ นละออง ควนัพิษ ในอากาศท่ีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพและสถานท่ีท่องเท่ียว ต่างจงัหวดั ประกอบกบั
นกัท่องเท่ียวมีการเปล่ียนการเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวดว้ย 
        

 ส าหรับโรงแรมแมนดาริน  นอกจากได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ยงัต้องเผชิญกับ
ภาวะการแข่งขนั ท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกวนั ทั้งจ านวนห้องพกัท่ีเพิ่มมากขึ้น  และการแข่งขนัในการตดัราคา ซ่ึง
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อย่างไรก็ดี  โรงแรมไดมี้การ ขยายฐานลูกคา้ในทุกภูมิภาคอ่ืนของโลกให้
มากขึ้น ทั้งในยโุรปเหนือ กลาง ใต ้อเมริกาเหนือ ใต ้และเอเชีย ท าใหผ้ลประกอบการในปี 2562 มีรายได้
มากวา่ปี 2561 

 

       ส าหรับปี 2563 เดือนมกราคม เป็นเดือนแรกท่ีมีการเร่ิมตน้ท่ีดี นักท่องเท่ียวมีแนวโน้มท่ีจะมา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย มากขึ้น แต่เม่ือมีสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ ซ่ึงเร่ิมตน้จากประเทศ
จีน และแพร่ระบาด ไปในประเทศต่างๆ ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวลดลงอย่างรวดเร็ว  รัฐบาลไทยได้มี
มาตรการระมดัระวงัป้องกนั การระบาดของโรคอย่างเขม้งวด โดยเร่ิมตั้งแต่จุดคดักรองท่ีสนามบินทุก
แห่ง และไดมี้การดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือให้หายกลบัประเทศได ้ ซ่ึงประเมินกนัว่าเหตุการณ์ดงักล่าวน่าจะใช้
เวลาอีกหลายเดือนจึงจะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 

 

        โรงแรมแมนดาริน ไดมี้มาตรการ ป้องกนั ดูแล ลูกคา้และพนักงาน ตามมาตรฐานท่ีภาครัฐและ
ทางการแพทยก์ าหนด 

 

       คณะกรรมการของ บริษทัแมนดารินโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ตวัแทน
จ าหน่ายห้องพกั สถาบนัการเงิน และผูมี้อุปการคุณ ทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความไวว้างใจ และสนบัสนุนบริษทัฯ
ด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร จะด าเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ                           
มีประสิทธิภาพ และปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละจริยธรรมการท าธุรกิจเพื่อเสริมสร้างให้บริษทัเจริญกา้วหนา้
อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ตลอดไป     
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โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ 
         

 โรงแรมแมนดารินตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพ ใกลก้บัสถาบนัการเงิน 
ศูนยก์ารคา้ชั้นน า มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล สวนลุมพินี ถนนสีลม สถานบนัเทิงต่างๆ และการคมนาคม
สะดวกสบาย สามารถเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT เช่ือมต่อรถไฟฟ้า BTS และปี 2562 การขยายเส้นทาง
เพิ่มของ MRT วดัมังกร - ท่าพระ ได้เปิดให้บริการแล้ว ยิ่งท าให้นักท่องเท่ียว ท่ีพักท่ีโรงแรมแมนดาริน 
สามารถเดินทางไปเยี่ยมชม สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั อาทิเช่น เยาวราช วดัไตรมิตร พระบรมมหาราชวงั  
วดัอรุณ ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว โรงแรมแมนดาริน ยงัอยู่ใกลท้างด่วน สามารถเดินทางไปท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง ไดโ้ดยใช้เวลาไม่นาน  นอกจากน้ีช่วงปลายปี 2562 ศูนยก์ารคา้
สามย่านมิตรทาวน์  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพ ท่ีให้บริการครบวงจร  ไดเ้ปิดให้บริการ ตั้งอยูต่รง
ขา้มโรงแรมแมนดาริน ท าให้สถานท่ีตั้งของโรงแรมแมนดาริน  มีความพร้อมในการ สร้างความพึงพอใจ 
ใหลู้กคา้ในการจบัจ่าย ซ้ือของ (Shopping) และรับประทานอาหารไดห้ลากหลายชนิด มากยิง่ขึ้น     
       โรงแรมแมนดารินได้มีการปรับปรุงตกแต่งอย่างสม ่ าเสมอ เพื่อรักษาสภาพห้องพักและ                        
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมตลอดเวลา และคงความสวยงาม สไตล์โมเดิร์น 
ผสมผสานความคลาสิคอย่างลงตวั  ท่ีท าให้ ไดรั้บการช่ืนชมจากทั้งลูกคา้เก่าท่ีกลบัมาใช้บริการ และลูกคา้
ใหม่ อย่างต่อเน่ือง โรงแรมแมนดารินมีห้องพกั 374 ห้องแบ่งเป็น ห้อง Grand Suite ห้อง Executive ห้อง 
Premier ห้อง Deluxe  และ ห้อง Mandarin Connected Room  ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมาพัก พร้อมครอบครัว  
หรือกลุ่มเพื่อนท่ีตอ้งการพกัอยู่ใกลก้นั  ในปี 2562 โรงแรมแมนดารินไดมี้การตกแต่งห้องพกัเพิ่ม โดยมีห้อง 
Deluxe Plus พร้อมอ่างอาบน ้า เพื่อเพิ่มทางเลือกใหผู้ม้าใชบ้ริการ ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับท่ีดี 
 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
       ห้องอาหารครัวหลวง มีช่ือเสียงควบคู่กับโรงแรมแมนดารินมาช้านาน ทั้งจากชาวไทย และ
ชาวต่างชาติท่ี นิยมมารับประทานอาหารท่ีน่ี บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติท่ีหลากหลาย                    
ครัวหลวงยงัมีบุฟเฟต์นานาชาติม้ือกลางวนั และบุฟเฟต์ข้าวต้มม้ือค ่า ท่ีได้รับความนิยมตลอดมา                      
ครัวหลวงจะยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ท่ีลูกคา้จดจ าสืบไป 
       ห้องอาหารรจนา บริการอาหารเชา้นานาชาติ ท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเอเซียและยุโรป 
ลูกค้าของโรงแรมแมนดารินช่ืนชอบอาหารเช้าท่ีห้องรจนา ได้เขียนรีวิวชมเชยอาหารเช้าท่ี น่ี                  
ลงตามส่ือออนไลน์เผยแพร่ไปทัว่โลก สร้างช่ือเสียงใหโ้รงแรมดว้ยดีตลอดมา  
 

แผนกจัดเลีย้ง 
       แผนกจดัเล้ียง ของโรงแรมแมนดาริน สร้างรายไดท่ี้ดีให้โรงแรมมาโดยตลอด โรงแรมแมนดารินมี
ห้องจัดเล้ียงขนาดต่างๆ ท่ีสามารถรองรับการจัดงานเล้ียงรับรอง งานสังสรรค์ งานประชุมสัมมนา                   
งานนิทรรศการ งานเปิดตวัสินคา้ และงานมงคลสมรส สามารถจดังานได้ตั้งแต่  20-1200 ท่าน พร้อม
อุปกรณ์และทีมงานท่ีมีความช านาญ ในการจดังานเล้ียงรับรอง ทุกรูปแบบ สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้
กลบัมาใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ  
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รางวัลเกยีรติยศ 
          

 บริษทัมีนโยบาย สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ ในดา้นการบริการ ทั้งทางดา้นคุณภาพ 
และเป็นมาตรฐานสากล จนพนักงานทุกหน่วยงาน ให้ความใส่ใจและร่วมมือกันอย่างเต็มท่ี ในการ
เลือกสรรแต่ส่ิงท่ีดีให้กับลูกคา้  เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกคา้  ท าให้โรงแรมแมนดารินได้รับ
รางวลั จากทัว่โลก ดงัต่อไปน้ี 

 

1. 2019  Certificate of Excellence Hall of Fame from TripAdvisor                                                                                                                                                                                 
   TripAdvisor เป็น website ท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีมีรีวิวจากนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลางจาก
ทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านรายการ  การได้รับรางวลัน้ีจาก TripAdvisor จะต้องได้รางวลั Certificate of 
Excellence from TripAdvisor ติดต่อกนั 5 ปี ซ่ึงโรงแรมแมนดารินไดรั้บรางวลัน้ีตั้งแต่ปี 2015 แสดงถึง
ความส าเร็จในการสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ                                                                                          

2. ASEAN Green Hotel Award 2018 - 2020   
 รางวลัโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในระดับ ASEAN  ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้ให้แก่
โรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและใชม้าตรการในการอนุรักษพ์ลงังาน 

3. Thailand MICE Venue Standard Certified by TCEB 2020 - 2024 
 รางวลัมาตรฐานสถานท่ีจดังานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม โดยส านักงานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการองคก์รมหาชน  (Thailand Convention and Exhibition Bureau)  

4. Booking.com Traveller Review Awards 2020                                                                                         
 Booking.com  เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์ระดับโลก  ท่ี มี รีวิวจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลางทัว่โลก 

5. Hotels.com Loved By Guests Award Winner 2020  
 Hotel.com เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์  ท่ีมี ท่ีพักชั้ นน าจากทั่วโลก             
ใหน้กัท่องเท่ียวเลือกจองไดม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึง ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา 

6. 2019 Winner of Best Service Standard   
 รางวลัน้ีจะมอบใหก้บัโรงแรมท่ีให้บริการตรงตามมาตรฐานการบริการของ Centre Point  ซ่ึงจาก
การตรวจสอบของฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ พบว่า โรงแรมแมนดาริน มีการบริการท่ีตรงตาม
มาตรฐานการบริการของ Centre Point มากท่ีสุด จึงสมควรไดรั้บรางวลั Best Service Standard ประจ าปี 
2019 

7. 2019  Winner of Best Service Standard in Category of Public Area 
 รางวลัน้ีจะมอบใหก้บัโรงแรมท่ีให้บริการตรงตามมาตรฐานการบริการของ Centre Point  ซ่ึงจาก
การตรวจสอบของฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ พบว่า โรงแรมแมนดาริน มีการบริการท่ีตรงตาม
มาตรฐานการบริการของ Centre Point มากท่ีสุด จึงสมควรไดรั้บรางวลั Best Service Standard ประจ าปี 
2019 
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8. 2019 Expedia Top 4 Star Hotel Partner (nominee)    
 บริษทั Expedia เป็นบริษทัสัญชาติอเมริกาท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์ระดับโลก 
โดยมีธุรกิจในเครือ หลากหลายแบรนด ์ไดแ้ก่ Exepedia.com, Hotels.com 

9. 2018 Winner of Best Service Standard   
 รางวลัน้ีจะมอบใหก้บัโรงแรมท่ีให้บริการตรงตามมาตรฐานการบริการของ Centre Point  ซ่ึงจาก
การตรวจสอบของฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ พบว่า โรงแรมแมนดาริน มีการบริการท่ีตรงตาม
มาตรฐานการบริการของ Centre Point มากท่ีสุด จึงสมควรไดรั้บรางวลฺั Best Service Standard ประจ าปี 
2018 

10. 2018  Expedia  Top Hotel Partner for Flight and Hotel Package  
 บริษทั Expedia เป็นบริษทัสัญชาติอเมริกาท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์ระดับโลก 
โดยมีธุรกิจในเครือ หลากหลายแบรนค ์ไดแ้ก่ Exepedia.com, Hotels.com 

11. 2018 Expedia Top 4 Star Partner 
 บริษทั Expedia เป็นบริษทัสัญชาติอเมริกาท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์ระดับโลก 
โดยมีธุรกิจในเครือ หลากหลายแบรนค ์ไดแ้ก่ Exepedia.com, Hotels.com  
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โรงแรมแมนดารินโกลเด้นวัลเลย์  รีสอร์ท เขาใหญ่ 

 

         

 วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นป่าเขาท่ีสมบูรณ์ มีความหลากหลายของพรรณไม ้อากาศไม่ร้อน  
และไม่หนาวจนเกินไป เหมาะแก่การท่องเท่ียวพกัผ่อน และประกอบกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อุณหภูมิ
เฉล่ียตลอดปี ประมาณ 23 องศาเซลเซส และไดรั้บสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกโลก ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน จากช่ือเสียงดังกล่าวท าให้มีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมไปเท่ียวเขาใหญ่
เพิ่มขึ้นทกุปี                                                                        
          

 โรงแรมแมนดาริน โกลเด้นวลัเลย ์รีสอร์ท เขาใหญ่ ตั้ งอยู่ท่ีเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวดั
นครราชสีมา ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียง 2 ชัว่โมง ดว้ยระยะทางจากกรุงเทพ 165 กิโลเมตร 
สถานท่ีตั้งของโรงแรมมีความสวยงามตามธรรมชาติของป่าเขา รายลอ้มดว้ยพรรณไมน้านาชนิดท่ีงดงาม 
สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในวนัพกัผ่อนไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ ห้องพกัของโรงแรม 172 ห้องตกแต่ง
ด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบข้างผสมผสานอย่างสวยงาม ลงตัว พร้อมอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกอย่างครบครัน ห้องจดัเล้ียงของโรงแรมสามารถรองรับงานประชุมสัมมนา ได้ตั้งแต่ 30 – 500 
ท่าน นอกจากน้ี โรงแรมมีพื้นท่ีกลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยความงดงามของธรรมชาติ และภูเขาส าหรับจดังาน
เล้ียง ซ่ึงสามารถรองรับลูกคา้ได้ 900 ท่าน ท่ีน่ียงัมีสระว่ายน ้ า ห้องสนุกเกอร์ และพื้นท่ีส าหรับการออก  
ก าลงักาย พร้อมทั้งยงัมีจกัรยานใหลู้กคา้ไดใ้ชเ้พื่อความเพลิดเพลิน กบัวิวเขา และธรรมชาติรอบขา้ง 
        

 ส าหรับปี 2562 โรงแรมยงัมุ่งเนน้ตลาดลูกคา้ภายในประเทศ ทางดา้นประชุมสัมมนาท่ีเป็นตลาด
หลกัท่ีสร้างรายไดท่ี้ดีตลอดมา และได้พฒันา การให้บริการเพื่อสร้างความประทบัใจ และเพื่อส่งเสริม
การขาย จึงมีการปรับเพิ่มโปรโมชัน่ต่างๆ ให้ลูกคา้ไดผ้ลประโยชน์ท่ีมากขึ้น จากการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
และไดใ้ห้ความส าคญัทางดา้นตลาด ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งตลาดเอเชีย อเมริกา และยุโรป เพื่อเพิ่ม
ยอดขาย  
        

 บริษทัเช่ือมัน่ว่าดว้ยท าเลท่ีตั้งของ โรงแรมแมนดารินโกลเดน้วลัเลย ์ รีสอร์ท เขาใหญ่  ยงัเป็นท่ี
นิยมในการมาเท่ียว พกัผ่อน ท่ีเขาใหญ่ ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลให้
โรงแรม สามารถสร้างรายได ้ไดม้ากยิง่ขึ้นในอนาคต 
 

 

 
 
(นางสาวเพียงใจ  หาญพาณิชย)์ 

         ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แมนดารินโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมาย และการบริหารจดัการ        และ
คุณสมบัติครบถ้วนตามก าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงจัดท าตามแนวทางและ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี  

 

1.  นางสาวพูนพิศ    ชวลิตนิธิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 2.  นายโกวิท    โกกิลกนิษฐ        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3.  นายทรงเกียรติ มธุพยนต ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

หมายเหตุ  กรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

 

โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  ในการประชุมแต่      ละ
คร้ัง มีผูบ้ริหารระดบัสูงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระท่ี
เก่ียวขอ้ง  คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินงานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ  
สอบถาม และ รับฟังค าช้ีแจงจากผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบ
การเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น
สอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลาเพื่อประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูใ้ช ้งบการเงินในการตดัสินใจลงทุน 
 

2. สอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของ
บริษทัฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 และการประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงตามแนวทางมาตรฐานสากล  COSO-ERM (The committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission-Enterprise Risk Management)  
 

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฎิบัติงาน 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้
พิจารณาทบทวนกฎบตัร งานตรวจสอบภายในแลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม และพิจารณาคุณสมบติั
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในดา้นวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ท างาน และประวติัการ
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อบรม แลว้มีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงไดแ้ต่งตั้งให้ปฎิบติัหน้าท่ีบริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี ซ่ึงไดจ้ดัท าขึ้นบนพื้นฐานของ
การประเมินความเส่ียงและขอบเขตท่ีครอบคลุมกบัระบบงานต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทั ฯ 
 

4. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาทบทวน  กฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเก่ียวกบัคุณสมบติั 
บทบาทหน้าท่ี  และอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายงานการประชุมเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฎิบติั 
 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมี
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ด้วยเง่ือนไขและราคาท่ี
สมเหตุสมผล ดงัเช่นท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป 
 

6. จดัท ารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  เสนอใหก้บัคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกคร้ังท่ี
มีการประชุม โดยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซ่ึงฝ่ายจดัการ
ไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

7. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยประเมิน
ความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ จ ากดั มีความ
เป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดบัแนวหน้าของการปฏิบติังานสอบบญัชี จึงมีมติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
จาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ  

  
 
   

             (นางสาวพูนพิศ   ชวลิตนิธิกุล) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

 บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการหลักด้านโรงแรม ให้บริการด้าน
ห้องพกั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม การประชุมสัมมนาและการจดัเล้ียงต่าง ๆ พร้อมให้บริการอ่ืน ๆ                                
อนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโรงแรม 

 

 โรงแรมแมนดาริน ประกอบดว้ย 2 สาขา คือ 
 1.  โรงแรมแมนดาริน ส านักงานใหญ่ ตั้ งอยู่เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม                     
       เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 2.  โรงแรมโกลเดน้วลัเลย ์เขาใหญ่ ตั้งอยูใ่กลอุ้ทยานแห่งชาติเขาใหญ่  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 

วิสัยทัศน์ 
 โรงแรมแมนดารินเป็นโรงแรมท่ีมีมาตรฐานการบริการ (Service) ท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง และ
ไดเ้ป็นโรงแรมท่ีประกาศตวัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) อย่างเต็มตวั ตั้งแต่ภายในปี 2560  
เป็นตน้ไป 
 

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
 โรงแรมมีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้มและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยนื บริษทัฯ จะขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ดว้ยพลงัแห่งความ
มุ่งมัน่ ช่วยจรรโลงและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่อย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการ
เจริญเติบโตของบริษทัฯ 

  
• กา้วต่อไปจะไดน้ าโรงแรมเขา้สู่โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น โครงการใบไม้

เขียว โครงการ Thailand Energy Award  เป็นตน้ 
• โรงแรมเป็นธุรกิจบริการ ดงันั้นการบริการถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะมีลูกคา้เขา้มาพกั

อย่างต่อเน่ือง โดย  การบริการของโรงแรมจะตอ้งสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ และ
กลับมาใช้บริการ พร้อมทั้ งมีการบอกต่อ โดยจะต้องมีการประเมินผลระดับความ                    
พึงพอใจโดยรวมไม่ ต ่ากว่าร้อยละเก้าสิบ โดยพิจารณาจากองค์กรท่ีได้รับจากบริษทั                
ชั้นน าระดับโลกท่ีเป็นท่ียอมรับจากต่างประเทศ อาทิเช่น TripAdvisor  Booking.com  
Expedia.co.th  Google 
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กลยุทธ์ทางด้านการปฏิบัติงาน 

 

 1.  การดูแลสถานท่ีใหมี้ความสมบูรณ์ พร้อมบริการลูกคา้ไม่ว่าห้องพกั ท่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสร้าง
รายได้ให้กับโรงแรม ลูกค้าจะจองห้องพัก หรือไม่นั้ นขึ้ นอยู่กับการดูแลบ ารุงรักษาห้องพักให้ได้
มาตรฐานท่ีลูกคา้ยอมรับไดโ้ดยมุ่งเนน้เร่ืองความสะอาด และตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดีพร้อมให้บริการอยู่เสมอ 
ดงันั้นฝ่ายปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งดูแลรักษาห้องพกั รวมทั้งพื้นท่ีส่วนกลางให้พร้อมใชง้าน และอยู่
ในสภาพ ท่ี ดีตลอดเวลา และจะยังคงรักษาความ เป็นโรงแรมปลอดบุห ร่ี  (Smoke-free Hotel)                                  
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตลอดไป พร้อมทั้งส่ือสารความเป็น Green Hotel ให้ลูกค้าได้รับทราบในทุก ๆ ตลาด 
(โรงแรมแมนดาริน ได้รับรางวลัโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ระดับทอง (Green Hotel – Gold 
Level) และ ASEAN Green Hotel) 

 

 2.  พนกังานผูใ้ห้บริการถือเป็นหวัใจส าคญัมากอีกอย่างหน่ึงของโรงแรม หรือธุรกิจบริการ ท่ีจะ
ท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการกบัโรงแรมอีกหรือไม่ นอกจากจะตอ้งมีการฝึกอบรมใหพ้นกังานมีทกัษะใน
การบริการท่ีดีไดม้าตรฐาน รวดเร็ว ถูกตอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วอีก
ดว้ย โรงแรมแมนดารินมีลูกคา้ชาวจีนมาใชบ้ริการมากเป็นอนัดบัหน่ึง ดงันั้นโรงแรมจึงตอ้งมีพนกังานท่ี
สามารถติดต่อส่ือสารภาษาจีนกบัลูกคา้ชาวจีนได ้นอกจากความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ใน
อนาคต โรงแรมยงัมีแผนในการอบรมพนักงานให้มีทกัษะในการส่ือสารภาษาอ่ืนๆ อีก เพื่อรองรับลูกคา้
หลกัชาติอ่ืนของโรงแรม อาทิเช่น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน เป็นตน้ 

 

 3.  การเสนอบริการใหม่ ๆ ท่ีคู่แข่งไม่มี เพื่อเป็นการเพิ่ม Value Added ให้ลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นการ
เพิ่มยอดขายอีกทางหน่ึง 

 

 4.  การสร้างความประทบัใจให้กับลูกคา้ ตั้งแต่ก้าวแรก ท่ีเขา้มาพกัท่ีโรงแรม เช่น โดยการน า
วฒันธรรมประเพณีไทยยกมือไหวก้ล่าวค าสวสัดีมาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

 

 5.  การเตรียมข้อมูลทางด้านสถานท่ีท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยู่ใกล้โรงแรม               
ท่ีน่าสนใจให้แก่ลูกคา้ เพื่อสร้างความประทับใจ และประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ลูกคา้  ท่ีมาใช้บริการท่ี   
โรงแรมแมนดาริน 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลากหลาย รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

การท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นรายไดส่้วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรม โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีผูม้าใชบ้ริการหรือผูบ้ริโภค

มากมาย ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว นกับริหาร นกัศึกษา ขา้ราชการ รวมทั้งอาชีพต่างๆ  
  

 ธุรกิจโรงแรมจะตอ้งเขา้ใจผูบ้ริโภค การจดัการบริหารท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช้บริการทุกระดบัชั้น

ของผูบ้ริโภค เช่นหอ้งพกั ห้องอาหาร บนัเทิงต่างๆ รวมทั้งฝ่ายเทคนิคดว้ย โรงแรมควรตระหนกัถึงขนาด

ของห้องพกัท่ีไดม้าตรฐานสากล รวมถึงเจา้หนา้ท่ีของทุกๆ แผนก ไม่เฉพาะดา้นบริการเท่านั้นแต่ยงัเน้น

สามารถส่ือสารให้ไดห้ลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ญ่ีปุ่ น จีน เยอรมนั ฝร่ังเศส เป็นตน้ เพราะจะท าให้

ผูบ้ริโภคแต่ละชาติพึงพอใจต่อผูใ้หบ้ริการ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีให้บริการต่อผูบ้ริโภค ตอ้งจดัหาให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์และขนาดของโรงแรม เพื่อใหผู้บ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพกัสามารถติดต่อกบัญาติ 

พี่น้อง นักธุรกิจสามารถติดต่อธุรกิจของตนเองได้ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านส่ือหรือ

เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ของโรงแรม ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นมาตรฐานสากล 

 

 ธุรกิจการท่องเท่ียวไทยในปี 2562 มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น จ านวนนักท่องเท่ียว 39.79 ลา้นคน               

เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 จ านวนนักท่องเท่ียว 38.12 ล้านคน การเจริญเติบโตของนักท่องเท่ียวมี                       

การชะลอตวัลงมากกว่า ท่ีประมานการไว ้ เป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก และภายในประเทศ อาทิเช่น 

ภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั้งยโุรป อเมริกา และเอเชีย ชะลอตวั  ตลอดจนการแข็งค่าของค่าเงินบาทซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ทางธรรมชาติ ภาวะฝุ่ นละออง ควนัพิษ ในอากาศ

ท่ีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพและสถานท่ีท่องเท่ียว ต่างจงัหวดั ประกอบกบันักท่องเท่ียวมีการเปล่ียนการ

เลือกจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวดว้ย 

 ส าหรับจ านวนห้องพกัโรงแรม ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี  2561 โดยโรงแรมระดับกลางมีสัดส่วน

หอ้งพกัในตลาดมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ทั้งน้ี โรงแรมใหม่ท่ีเปิดตวัในปี 2562 ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ

สุขุมวิทและเพลินจิต ดังนั้ น ถึงแม้ว่าจะมีภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นในธุรกิจโรงแรม แต่ได้รับความ

บรรเทาลงจากอตัราการเพิ่มขึ้นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ียงัคงมีอตัราการเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแลว้   

 ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าจ านวนชาวต่างชาติเดินทางเพื่อธุรกิจในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มท่ีจะ

เพิ่มขึ้นเน่ืองจาก การท่ีประเทศไทยได้เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการในปี 

2559 ท าใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นศูนยก์ลางของการลงทุนของอาเซียน โดยเฉพาะส าหรับชาวต่างชาติ
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ท่ีตอ้งการลงทุนในกมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) อีกทั้งการท่ีประเทศไทยไดรั้บเกียรติให้

เป็นประธานอาเซียนในปี 2562 น้ี ช่วยเพิ่มความส าคญัและบทบาทของประเทศไทยต่อประเทศต่างๆ ใน

กลุ่มสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง การท่ีประเทศไทยมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี 2562 เป็นส่วนช่วย

ส าคญัให้นกัลงทุนต่างประเทศเกิดความมัน่ใจในเสถียรภาพทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยในอนาคตท่ีจะตดัสินใจเขา้มาลงทุนในประเทศไทยต่อไปซ่ึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม       

 ตามท่ีรัฐบาลไทย ได้มีโครงการระเบียงเศรฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor – 

EEC ) เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรฐกิจของประเทศไทย โดยจะมีการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานส าหรับการเดินทางและการขนส่งให้มีความพร้อม เพื่อรองรับและเอ้ือประโยชน์ต่อการ

เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวให้มากยิ่งขึ้น เช่นการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาใหเ้ป็น

สนามบินนานาชาติแห่งท่ี 3 ของประเทศไทย และการสร้างรถไฟความเร็วสูงเช่ือมโยง 3 สนามบิน

นานาชาติ ไดแ้ก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา รวมทั้ง การสร้างรถไฟ

ทางคู่เช่ือมแหล่งอุตสาหกรรมกบัท่าเรือ และการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัและท่าเรือมาบตาพุดเพิ่มเติม 

รวมทั้ง การเสนอสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีให้กบันักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมายในแผน

ไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงจะช่วยดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และเม่ือ

โครงการต่างๆ ตามขา้งตน้เสร็จส้ิน จะช่วยใหก้ารเดินทางและการขนส่งมีความสะดวกสบายมากขึ้น การ

เช่ือมต่อการเดินทางและการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงมีส่วน

สนับสนุนดา้นการท่องเท่ียวและรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีจะเดินทางเขา้มาเมืองไทยเพิ่มขึ้น

ตามท่ีไดป้ระมาณการจ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีจะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี  

ท่ีมา :  ขอ้มูลจากกองงานคนต่างดา้ว กรมการจดัหางาน 
    ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
                 ขอ้มูลจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
                 ขอ้มูลจากการรวบรวมของ บมจ.แมนดาริน โฮเตล็ 
 

 โรงแรมแมนดารินเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางของนักท่องเท่ียวท้องถ่ินของแต่ละจังหวดัใน
ประเทศและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวนิยมใชบ้ริการของโรงแรมเพราะตั้งอยู่ในท าเลท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในกรุงเทพฯ สะดวกใกล ้Shopping Mall โดยเฉพาะสามยา่นมิตรทาวน์
ท่ีเปิดตวัเป็นทางการเม่ือเดือนตุลาคม 2562 ซ่ึงตั้งอยู่ตรงขา้มโรงแรมแมนดารินและตลอดจนการบริการท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลจนประกอบธุรกิจมายาวนานกวา่ 50 ปี 
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โครงสร้างรายได้ 
 

โรงแรมในกรุงเทพฯ และต่างจังหวดัของบริษัท เป็นธุรกิจท่ีมีรายได้จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น รายไดห้ลกัจึงเป็นรายไดจ้ากหอ้งพกั หอ้งอาหาร ห้องประชุมสัมมนา และ
การจดังานเล้ียงต่างๆ ลูกคา้ของโรงแรมมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากทัว่โลก 

 ปี  2562 ปี  2561 ปี  2560 
 ล/บ % ล/บ % ล/บ % 
รายไดแ้ผนกหอ้งพกั 237.63 69.94 234.48 70.62 236.02 68.30 
รายไดแ้ผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 83.98 24.71 84.15 25.34 80.31 23.24 
รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ 12.13 3.57 12.00 3.61 12.10 3.50 
รายไดอ่ื้น ๆ 6.06 1.78 1.40 0.43 17.15 4.96 
รวมรายได้ 339.80 100.00 332.03 100.00 345.58 100.00 

การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติ / กลุ่มธุรกจิ 
ลกัษณะของ (ผลติภัณฑ์) หรือการบริหาร 
 การด าเนินธุรกิจโรงแรมคือการให้บริการท่ีพักอาศัย จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม การ
ประชุมสัมมนา การจดัเล้ียงและการใหบ้ริการอ่ืนๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโรงแรม รวมทั้งสถานท่ีบนัเทิง
ต่างๆ กบัทั้งคนไทยและต่างประเทศ 
รายงานการเปรียบเทียบสถานะทางการเงิน 

หน่วย : พนับาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        2562    2561     2560     
รายไดจ้ากการขายและบริการ      333,738 330,635  328,430                                   
รายไดอ้ื่น ๆ            6,065     1,399        17,153       
รายไดร้วม                       339,803 332,034  345,583    
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรวม                      314,485 311,803  326,632        
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ          25,318   20,231       18,951          
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น             0.94       0.75        0.70   
สินทรัพยร์วม                                    785,413 842,837                931,536    
หน้ีสินรวม        259,585 342,688  451,618  
ส่วนของผูถื้อหุ้น        525,828 500,149  479,918   
เงินปันผลเสนอจ่ายต่อหุ้น (บาท)            0.47        0.00           0.00        
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (BOOK VALUE)         19.54     18.59          17.84                        
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (%)                4.81       4.05                        3.95     
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%)           3.11       2.28              2.03           
อตัรากระแสเงินสดท่ีไดจ้ากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม(%)  9.66       8.52            9.40                         
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

  อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์
-  แมนดาริน โฮเตล็ มีรายไดห้ลกัจาก 3 ช่องทางคือ 
1. รายไดจ้ากค่าเช่าห้องพกั 
2. รายไดจ้ากการขาย อาหาร, เคร่ืองด่ืมและการให้เช่าห้องประชุมสัมมนาและการจดังานเล้ียงต่างๆ 

3. รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ 
 

1.  ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

 

รวมรายได้                                                        ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  
                                                                       ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

รายไดแ้ผนกห้องพกั                                        237.19 234.03 235.86 

รายไดแ้ผนกรูมเซอร์วิส                                       0.50 0.63 0.64 

รายไดแ้ผนกจดัเล้ียง                                          70.59 70.99                65.48      

รายไดค้่าซกัรีด 0.44   0.45 0.51 

รายไดแ้ผนกห้องอาหาร 12.89 12.54   13.84 

รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ                               12.13                         12.00                        12.10                                               

รายไดจ้ากโรงแรม                                           333.74                       330.64                       328.43                      
 

 

ธุรกจิโรงแรม 
 

ปัจจุบัน บริษัทมีจ านวนห้องพักของโรงแรมทั้ งส้ิน 533 ห้อง โดยโรงแรมท่ีอยู่ภายใต้การ
บริหารงานของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 

 

- โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ และโกลเดน้ วลัเล่ย ์รีสอร์ท เขาใหญ่ 

โรงแรม โกลเดน้ วลัเล่ย ์รีสอร์ท เขาใหญ่มีจ านวน 159 ห้อง 

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ มุ่งเนน้ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ประเภทกลุ่มนกัท่องเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ 
และกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษทั มีลกัษณะการใหบ้ริการดงัน้ี 
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การใหบ้ริการดา้นห้องพกั มีหอ้งพกัทั้งส้ิน 374 หอ้ง 
           จ านวนห้องพกั  อตัราค่าห้องพกั (บาท) 

หอ้งพกัท่ีเป็น Deluxe room            222  หอ้ง            2,300 – 3,500 
หอ้งพกัท่ีเป็น Premier room             83 หอ้ง            2,500 – 3,700 
หอ้งพกัท่ีเป็น Executive room             58  หอ้ง            2,700 – 3,900 
หอ้งพกัท่ีเป็น Quartette room               8  หอ้ง            3,800 – 5,000 
หอ้งพกัท่ีเป็น Grand Suite      3 หอ้ง            5,000 – 6,000 
 

โดยในปี 2562 อตัราค่าเช่าหอ้งพกั อยูร่ะหวา่ง 2,000 – 2,400 บาท และอตัราเขา้พกัอยูร่ะหวา่ง  82% 
การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ และหอ้งจดัเล้ียงเพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมาพกั
และลูกคา้ทัว่ไปดงัน้ี 

 
 
 

 
 
 

 

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 สรุปภาพรวมสถานการณ์การท่องเท่ียวและสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวในปี 2019 

 จากตวัเลขสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศไทยในปี2017 มีจ านวน 35.59 ลา้นคน 
เพิ่มขึ้นเป็น 38.18 ลา้นคนในปี 2018 และปิดท่ี 39.80 ลา้นคนในปี 2019 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 
2018 ถึง 2019  อยู่ท่ี 4.24% ซ่ึงนอ้ยกว่าท่ีคาดไวท่ี้ 40.2 ลา้นคน อย่างไรก็ดีการท่องเท่ียวยงัคงเป็นรายได้
หลกัของประเทศ คิดเป็น 18.4% (หรือใกลเ้คียงกบัหน่ึงในหา้) ของ GDP ของประเทศไทย 

 ประเทศท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางมาประเทศไทยสูงสุด ยงัคงเป็นนกัท่องเท่ียวจากประเทศ
จีนท่ีเติบโตเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ มีจ านวน 10.5 ลา้นคนในปี 2018 หรือคิดเป็น 27.5% ของจ านวนนักท่องเท่ียว
ทั้งหมด  และเพิ่มขึ้นเป็น 10.99 ลา้นคนในปี 2019 จากจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 60ไดเ้ดินทางมาพ านกัในเขตกรุงเทพฯ ส่วนท่ีเหลือไดเ้ดินทางไปพกัตามแหล่งท่องเท่ียว
ส าคญัในจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีนิยมไป เช่น จงัหวดั เชียงใหม่ ภูเก็ต พทัยา เป็นตน้    

 ในปี 2019 การเพิ่มขึ้นของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศไทยค่อนขา้งชะลอตวัลงในช่วง
ไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสองของปี  เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2018 จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก ของ ปี 2019 ท่ี 10.79 ลา้นคน ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 1.79% ส่วนในไตรมาสท่ีสอง มี
จ านวนนกัท่องเท่ียว 8.97 ลา้นคน เพิ่มขึ้นเพียง 1.36% เม่ือเทียบกบัปี 2018 ในช่วงเวลาเดียวกนั 
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 ในไตรมาสท่ีสามมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือน กรกฎาคม สิงหาคมและกนัยายน 
จ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเป็น 9.7 ลา้นคน ปรับตวัเพิ่มขึ้น 7.3% มากกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้  

 ไตรมาสท่ีส่ีก็ยงัคงเติบโตดีต่อเน่ือง มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเพิ่มขึ้น 6.39% ปิดท่ี 10.33 ลา้นคน 

 สรุปรวมแล้วมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาประเทศไทยในปี 2019 ทั้ งส้ิน 39.8 ล้านคน 
เพิ่มขึ้น 1.62 ลา้นคน จากปี 2018 คิดเป็น 4.24% ซ่ึงอตัราการเติบโตดังกล่าว มีอตัราการเติบโตท่ีลดลง 
3.04% เม่ือเทียบกบัปี 2018 ซ่ึงเพิ่มขึ้นอยูท่ี่ 7.28% จากปี 2017 

 ปัจจยัการเติบโตของนักท่องเท่ียวท่ีชะลอตวัลงนั้น ยงัคงเป็นเร่ืองของด้านเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั 
บวกกบัค่าเงินบาท ท่ีแข็งค่าขึ้นมา 12-15% เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัทัว่โลก ท าให้ก าลงัซ้ือของนกัท่องเท่ียว
ลดลง และยงัมีปัจจยัเร่ืองการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวของประเทศคู่แข่งในแถบภูมิภาคเดียวกนัอีกดว้ย 

สถิติจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทยรายปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 - 2019 

 

ตวัเลขแสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวขาเขา้ต่อของแต่ละปี (หน่วยเป็นลา้น) 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 – ถึง 2019 

 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 



   

 

21 

 จากกราฟท่ีแสดงถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติในรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปี 2019 ท าใหเ้ห็น

ว่า ประเทศไทยมีปริมาณนักท่องเท่ียวในแต่ละฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีเติบโตขึ้นในแต่ละช่วงไตรมาสใน

ทิศทางเดียวกนั 

 จ านวนนกัท่องเท่ียวจะสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสสุดทา้ยของแต่ละปี   

ส่ิงเป็นช่วง High Season ของประเทศไทย สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีอากาศอบอุ่น 

จึงเป็นเป้าหมายการเดินทางหลกัของนักท่องเท่ียวจากหลายประเทศในทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย 

และ เอเชีย นักท่องเท่ียวยงัคงเลือกท่ีจะมาประเทศไทย  ด้วยเหตุผลในเร่ืองของ ความหลากหลายใน

สถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละภาคของประเทศไทย รวมถึง อาหารการกิน แหล่งช็อปป้ิง โบราณสถาน ฯลฯ 

จึงเป็นประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าประทบัใจ  คุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป 

 แต่ในบางช่วงเวลาก็มีการหดตวัของปริมาณนกัท่องเท่ียว หรือ บางช่วงลดต ่าลงอย่างมีนยัส าคญั 

ดงัเช่นในช่วงส้ินปี 2011 (เหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่) และช่วงส้ินปี 2013- ตน้ปี 2014 (ความไม่แน่นอนทาง

การเมือง) มีจ านวนนกัท่องเท่ียวนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้  

 จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าประเทศลดลงในช่วงปี 2014 ซ่ึง

ครอบคลุมทั่วทั้ งสามไตรมาสแรกของปี ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2014 มีนักท่องเท่ียวเดินทางมา

ประเทศไทยน้อยลง 2,000,000 คน ลดลงไป 10.28% เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2013 แต่

หลงัจากนั้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็เร่ิมปรับตวัดีขึ้นตามล าดบั 

 จะเห็นไดว้่าจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2001 ในขณะนั้น

มีเพียง 10.13 ล้านคน และได้มีการเพิ่มขึ้ นต่อเน่ืองอย่างช้า ๆ ในช่วง 4-5 ปีต่อมา หลังจากนั้นจ านวน

นกัท่องเท่ียวก็ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างกา้วกระโดด เม่ือประเทศไทยไดเ้ปิดให้บริการสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

อย่างเป็นทางการ เม่ือเดือนกนัยายน ปี ค.ศ. 2006 จ านวนนักท่องเท่ียวไดเ้ติบโตเพิ่มขึ้นจนถึง ปัจจุบนัมี

นกัท่องเท่ียวตอ่ปี เกือบ 40 ลา้นคน ในปีท่ีผา่นมา เพิ่มขึ้นเป็นส่ีเท่าในเวลาเพียงแค่ 2 ทศวรรษ เท่านั้น 

 เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทยในช่วง 10 ปี ท่ีผา่นมานั้นมีอยูห่ลากหลายเหตุการณ์ 

ทั้งท่ีเกิดขึ้นจากภายใน และ ภายนอกประเทศ ตวัอย่างเช่น วิกฤติทางดา้นการเงินคร้ังใหญ่ของโลกท่ีมีตน้

ตอมาจากการปล่อยสินเช่ือซ้ือบา้นในประเทศอเมริกาในช่วงปลายปี 2007 ถึง ปี 2009 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและการคา้ไปทัว่โลก ท าให้คนตกงานเป็นจ านวนมาก และ ส่งผลกระทบมายงัธุรกิจท่องเท่ียว

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
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 การปราบปรามกลุ่มทัวร์จีนศูนยเ์หรียญ ในช่วงส้ินปี 2016 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ

จ านวนนักท่องเท่ียวจีน เช่นกนั อยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2017 แต่โดยรวมแลว้จ านวนนักท่องเท่ียว

ยงัคงเพิม่ขึ้นในช่วงปี 2016 และ 2017 

 ปี 2018 อุบติัเหตุเรือล่มท่ีจงัหวดัภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม มีผูเ้สียชีวิตเป็นชาวจีน 47 ราย ท าให้มี

การยกเลิกทัวร์จีนมาประเทศไทยในขณะนั้ น จ านวนนักท่องเท่ียวจีนจึงลดลงในช่วงหลายเดือน

ต่อจากนั้น 

 ปี 2019 ก็ยงัมีปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว รวมถึง ค่าเงินบาทท่ียงัคงแข็งตวั

ขึ้นเร่ือย ๆ อยา่งไรก็ดีจ านวนนกัท่องเท่ียวก็ยงัคงเพิ่มขึ้นในอตัรา 4.24% จากการเพิ่มขึ้นของนกัท่องเท่ียว

ในตลาดหลกั เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี เป็นตน้ 

 รวมถึง ประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตของนกัท่องเท่ียว ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างประเทศ อินเดีย ท่ีเพิ่มขึ้นถึง 

26%, ฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น 15% ไตห้วนั 14.5% เป็นตน้ 

 เร่ิมตน้ปี 2020 จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีประมาณการจากหลายส านัก คาดว่าจะขยายตวัประมาณ 

2%-3% อยู่ท่ีราว 40.5-40.9 ล้านคน เป็นอัตราการเติบโตท่ีต ่าท่ีสุดในรอบ 6 ปี เน่ืองจากยงัคงได้รับ

ผลกระทบจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีหดตวั และ การแข่งขนัเพื่อดึงนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ รวมถึง 

การจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนท่ีประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงกลางปีน้ี และการแข่งขนัฟุตบอลชิงแชมป์

ยุโรป (EURO 2020) อาจส่งผลกระทบในการเดินทางท่องเท่ียวมาประเทศไทย จากกลุ่มประเทศยุโรป 

และ ญ่ีปุ่ น อาจลดลงในช่วงเวลาดงักล่าว 

 ปัจจยัใหม่ท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรมในช่วงไตรมาสแรกของปี

2020 น้ี ก็คือ เร่ืองการแพร่ระบาดของเช้ีอไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) มีการพบผูป่้วยราย

แรกในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2019 ในประเทศจีน และในช่วงเดือนนั้นทางรัฐบาลจีนยงัไม่ไดป้ระกาศเร่ืองการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดงักล่าว จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2020 รัฐบาลเมืองอู่ฮัน่ประกาศยุติการ

ให้บริการเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดของเมือง รวมถึงสั่งห้ามเท่ียวบินเขา้ออกเมืองทั้งหมด 

หลงัมีผูป่้วยติดเช้ือในเมืองมากเพิ่มขึ้นถึง 5,974 ราย ผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรง 976 ราย เสียชีวิต 132 ราย 

(อตัราการตาย 2.2%)  ในขณะนั้น พบผูป่้วย 56 ราย ท่ีอยู่นอกประเทศจีน ใน 14 ประเทศ ซ่ึงรวมถึง

ประเทศไทยดว้ยในขณะนั้น ท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวจีนจากเมืองอูฮ่ัน่ท่ีเดินทางมาประเทศไทย 

 ช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ การแพร่ระบาดยงัคงทวีความรุนแรงมากขึ้น เช้ือไวรัสโคโรน่าไดแ้ผ่

ขยายวงกวา้งไปยงัทวีปต่าง ๆ ทัว่โลก กว่า 50 ประเทศ มีผูติ้ดเช้ือมากกว่า 85,000 คน และ มีผูเ้สียชีวิต 

กว่า 2,900 คน ในเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวิตจ านวนมากยงัคงอยู่ในประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน การแพร่ระบาดน้ียงัคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ และคาดว่าอาจกินเวลาอีก 3-6 เดือน

ขา้งหนา้ จนกวา่สถานการณ์เขา้สู่ภาวะปกติ 

 แน่นอนว่าเกิดความเสียหายและผลกระทบทางดา้นสุขภาพ สังคม และ เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก  

หลายประเทศได้ออกมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสอย่างเขม้งวด เพื่อมิให้มีการเพิ่ม

จ านวนผูติ้ดเช้ือในประเทศของตน  ส่งผลให้มีการหา้ม หรือ งดเวน้ การเดินทางไปยงัประเทศกลุ่มเส่ียงท่ี

มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ไดมี้การยกเลิกเท่ียวบินในหลายเส้นทาง งดการออกวีซ่าในหลาย

ประเทศ ยกเลิกทวัร์น าเท่ียวต่าง ๆ รวมถึง งานประชุมนานาชาติ งานแสดงสินคา้ ต่าง ๆ ส่งผลให้มีการ

ยกเลิกท่ีพกักวา่ 80% ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ และ มีนาคม  การท าจองหอ้งพกั กรุ๊ปทวัร์ กรุ๊ปสัมมนา ถูก

เล่ือนออกไปอยา่งไม่มีก าหนด 

 มีการประเมินว่า หากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ากินเวลาถึง 6 เดือน จ านวนนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติในปีน้ีอาจหายไปถึง 5 ลา้นคน สูญเสียรายไดก้วา่ 3 แสนลา้นบาท 

สภาวะการแข่งขันของธุรกจิโรงแรมในกรุงเทพฯ ปี 2020 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหน้าน้ีว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความส าคญัอย่างยิ่งและสร้างรายได้

มหาศาลใหก้บัประเทศ  

 จึงมีจ านวนโรงแรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจงัหวดั รวมถึงการปรับปรุง

โรงแรมให้ดูทันสมัยและตอบรับความต้องการของแขกท่ีเข้าพัก ปีน้ีก็เช่นกัน มีโรงแรมใหม่ท่ีเปิด

ใหบ้ริการแลว้ และโรงแรมใหม่ท่ีก าลงัเตรียมจะเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ ดงัน้ี 

Hotel Residence

CAPELLA BANGKOK Jul-19 101 5

Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok Jul-19 96 5

Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok Aug-19 239 5

Triple Y Hotel Sept-19 102 3

Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit Jan-20 338 5

Staybridge Suite Bangkok Sukumvit 24 Feb-20 303 4

Sindhornmidtown Mar-20 344 39 4

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok Apr-20 230 4.5

IBIS STALES BANGKOK SILOM Apr-20 264 3

Kimpton Maa-Lai Hotel May-20 349 124 5

JAL CITY BANGKOK May-20 324 4

ASAI Bangkok Chinatown May-20 224 4

Orient Express Mahanakhon Bangkok 2020 154 5

Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River 2020 312 5

Four Seasons Private Residences Bangkok at Chao Phraya River 2020 355 5

Holiday inn express Bangkok Ratchada 2020 220 4

Voco Bangkok Sukumvit 11 Jan-21 300 4

X2 Vibe Bangkok Udomsuk Station  Jan-21 4

SIX SENSES BANGKOK AT THE FORESTIAS Jan-22 60 36 5

Holiday Inn Express Don Mueang Airport Jan-22 228 4

Hotel Open Star
No. of Rooms
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 จากสภาวะการแข่งขนัท่ีดุเดือดของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนั รวมถึงการชะลอตวัในการเดินทาง

ของนักท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ไปทัว่โลก 

ส่งผลใหลู้กคา้ท่ีจองหอ้งพกั และ ห้องประชุมสัมมนา กบัทางโรงแรม มีการยกเลิกการจอง ในทุกช่องทาง

ไม่ว่าจะเป็นการจองตรง การจองผ่าน Online Travel Agents หรือ ผ่านทางบริษัททัวร์ต่าง ๆ ทั้ งในและ

ต่างประเทศ   โดยเฉพาะลูกคา้ชาวจีน มีการยกเลิกการจองกวา่ 80% ตั้งแต่ช่วงตรุษจีน เป็นตน้มา รวมถึง

ลูกคา้ในประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาด เช่น ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์  ฮ่องกง ไตห้วนั เกาหลีใต ้รวมถึง 

ประเทศในโซนทวีป อเมริกา และ ยุโรป ท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นกนั  ส่งผลให้ยอดการจองลดลงอยา่งมาก 

ประมาณการรายไดเ้บ้ืองตน้ของโรงแรมในช่วงไตรมาสแรกอาจลดลงต ่ากวา่เป้าถึง 30% 

 อย่างไรก็ตาม โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ มิไดน่ิ้งนอนใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ไดมี้การปรับ

กลยุทธ์การตลาดโดยเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ในประเทศท่ียงัคงมีการเดินทางอยู่ มีการปรับราคา

หอ้งพกัลง 20%-25% เพือ่ชิงส่วนแบ่งตลาด 

 เสนอราคา long stay ให้กับลูกค้าชาวจีนท่ีต้องการพกัอยู่ในประเทศไทยต่อเน่ืองจากยงักลับ

ประเทศตนไม่ได ้ซ่ึงไดผ้ลตอบรับท่ีดีระดบัหน่ึง อีกทั้งมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ในประเทศมากขึ้น ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ และ เอกชน ท่ีมีการใชบ้ริการ หอ้งพกั และ หอ้งสัมมนาในกรุงเทพฯ 

 กลยุทธ์ทางการตลาด ปี 2020 

1. เพิ่มตลาดอ่ืนให้มากขึ้นโดยไม่พึ่ งพาตลาดจีนมากเกินไป ด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ

นักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศแถบยุโรป เช่น เยอรมัน ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน เป็นต้น รวมถึง

นักท่องเท่ียวในทวีปเอเชียท่ีมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย เวียดนาม 

เกาหลี ญ่ีปุ่ น ฯลฯ 

2. ขยายฐานลูกคา้ตลาด corporate ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับ กลุ่มนักธุรกิจ ท่ีตอ้งการท่ีพกั 

และใชห้อ้งประชุม สัมมนาใหม้ากขึ้น 

3. มุ่งเนน้และขยายฐานลูกคา้ กลุ่มราชการ ในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม รวมถึง กลุ่มรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อหารายไดจ้ากการใชห้อ้งพกั หอ้งประชุม รวมถึง หอ้งจดัเล้ียง 

4. เพิ่มฐานลูกคา้ในกลุ่มภาคการศึกษาต่าง ๆ ทั้งระดับโรงเรียน อาชีวะ มหาวิทยาลัย ทั้ งในเขต 

กรุงเทพฯ และ ต่างจงัหวดั 

5. เจาะกลุ่ม event organizers ท่ีมีฐานลูกคา้ corporate และ government 

6. ท าการตลาดเชิงรุกเจาะกลุ่มลูกคา้ Wedding โดยการโฆษณาผ่านส่ือ online รวมถึงการจัดงาน 

Wedding fair ร่วมกบัพนัธมิตร เพื่อเพิ่มยอดขาย 
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7. เพิ่มฐานลูกคา้รายใหม่ท่ีมี ศกัยภาพในการจดัประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงงานเล้ียง สังสรรคใ์น

โอกาสต่างๆ 

8. ท าการตลาดร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ในการกระตุน้และส่งเสริมการท่องเท่ียวในevent ต่าง ๆ  

9. ยงัคงมุ่งเนน้ และใหค้วามส าคญั กบัลูกคา้ กลุ่ม FIT ท่ีจองผา่นช่องทาง online 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกัๆ คือ 
1. กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเพื่อการพักผ่อน (leisure) ไม่ว่าจะมาผ่านบริษัททัวร์ จอง

online หรือจองตรง 
2. นกัธุรกิจท่ีเดินทางมาท างาน หรือ ติดต่อธุรกิจ 
3. กลุ่มลูกคา้ท่ีมาร่วมงานประชุม สัมมนา หรือ งานแสดงสินค้าท่ีจดัโดยภาครัฐหรือองค์กร

เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
4. กลุ่มท่ีมากบัคณะทวัร์ เพื่อท่องเท่ียว หรือ private group เช่น Group Golf, Group Incentive, 

lady group, student group เป็นตน้ 
 

 นโยบายทางด้านราคา 

 ในปี 2020 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ มีนโยบายในการคงราคาขายห้องพกัส าหรับลูกคา้ใน

กลุ่มท่ีมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า เพื่อเป็นการพยุงและรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้   

การปรับราคาเพิ่มขึ้นสามารถท าได ้ในรูปแบบของการ upselling ห้องพกัในประเภทท่ีขายราคาสูงขึ้น กบั

กลุ่มลูกคา้ท่ีก าลงัซ้ือสูง 

 มีนโยบายการท า promotion ราคาพิเศษอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ ท่ีมีงบประมาณ

จ ากดั ทั้งราคาห้องพกั  ห้องสัมมนา และ งานจดัเล้ียงต่าง ๆ ในช่วง low demand  ดงัน้ีการท าราคาในปีน้ี 

ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของตลาด ทั้งท่ีอยู่ในภาวะปกติ และ ไม่ปกติ  จึงจ าเป็นตอ้งมีความยืดหยุ่นในเร่ือง

ราคา และติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด  

 

 
 
 
 

 



   

 

26 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

 

ปัจจัยความเส่ียง 
 

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญต่อปัจจยัความเส่ียงต่างๆ มากมาย ทั้งความเส่ียงจากการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัเอง และความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ปัจจยั

ความเส่ียงต่างๆ  อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างมีนยัส าคญั และมีผลท าให้

บริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได ้

เพื่อให้การท าธุรกิจของบริษทัสามารถด าเนินการได้อย่างราบร่ืนบรรลุเป้าหมายบริษทัจึงได้มี

การทบทวนและวางแผนกลยุทธ์และการจดัการให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน รวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างสายงานให้มีความชดัเจนและสอดคลอ้งกนักบัการขยาย

ธุรกิจในปัจจุบนั และเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในดา้นระบบการบริหาร

บุคคล บริษทัไดส้รรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ

บริหารงานของส่วนกลางและโรงแรมให้ดีขึ้น นอกจากน้ี บริษทัยงัไดล้งทุนในดา้นระบบสารสนเทศ

ต่างๆ ท่ีสามารถสนบัสนุนงานทางดา้นการตลาดและการขายรวมถึงงานทางดา้นการปฏิบติัการ ทั้งน้ีเพื่อ

เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบัโรงแรมคู่แข่ง 
 

ความเส่ียงหลกัต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 

 

 ความเส่ียงในด้านการแข่งขันและการเพิม่ขึน้ของคู่แข่ง 

ห้องพัก   ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แห่งมีการแข่งขนัสูง โดย โรงแรมแมนดาริน ตอ้งแข่งขนักบั

โรงแรมทั้งในระดบัเดียวกนัจากในประเทศและโรงแรมในเครือระดบัต่างประเทศ ซ่ึงคู่แข่งหลายราย

เป็นเครือโรงแรมท่ีมีเครือข่ายต่างประเทศ รวมทั้งท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีดีกว่า นอกจากน้ี ยงัมีโรงแรม

ใหม่ๆ หลายแห่ง เปิดให้บริการในปี 2562 ซ่ึงจะส่งผลท าให้ธุรกิจเกิดการแข่งขนัมากขึ้น ดงันั้น การเขา้

มาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละแหล่ง ท าให้จ านวนห้องพกัเพิ่ม มากขึ้นกว่าความตอ้งการ 

และอาจท าใหส่้วนแบ่งทางการตลาดลดลง 

ห้องอาหาร และ การจัดประชุมสัมมนา  ปัจจุบนัมีการแข่งขนัเร่ือง ห้องจดัเล้ียง ประชุมสัมมนา 

ในโรงแรมเกิดขึ้นมากซ่ึงมีการปรับ รูปโฉม และระดบับริการ ท่ีให้สูงขึ้น และโดดเด่น แตกต่างกนั ท า

ใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากขึ้นท าใหส่้วนแบ่งการตลาดไดก้ระจายไปดว้ย 
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ทั้ง 2 กรณีดงักล่าวบริษทัมีแนวทางท่ีจะลดความเส่ียง โดยการเนน้การให้บริการแก่ลูกคา้ให้เกิด

ความประทบัใจเพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้ท าการตลาดอยา่งสม ่าเสมอในการแสวงหาลูกคา้ใหม่ๆ โดยมี 

Promotion และ Packages เพื่อดึงดูดลูกคา้ในส่วนห้องพกัและห้องอาหาร และมีการพฒันาบุคลากรโดย

จดัฝึกอบรมด้านคุณภาพและมาตรฐานการบริการอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ การ

ปรับปรุงโรงแรมให้มีความทนัสมยั  และเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งมีการ

ควบคุมตน้ทุนการด าเนินการเพื่อเพิ่มศกัยภาพ ในการแข่งขนั 

  

 ความเส่ียงจากการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์และพฒันาโรงแรม  

ส าหรับธุรกิจโรงแรม การปรับปรุงอาคาร รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม
(Renovation) มีความจ าเป็นอย่างมาก บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงและพฒันาโรงแรมของบริษทั                   
อยู่เป็นระยะๆ ทั้งน้ีเพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงแรมให้อยู่ระดับ 4 ดาว รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพของโรงแรมใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้

บางคร้ังการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแบบและแผนงานท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจาก ขอ้จ ากัดของโครงสร้างเดิม ท าให้ต้องมีการปิดปรับปรุงเป็นส่วนๆ ในขณะท่ียงัมีการเปิด
ให้บริการลูกคา้ จึงอาจเกิดอุปสรรคต่อการท างานและท าให้งานแลว้เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบทางด้านลบต่อการให้บริการและช่ือเสียงของโรงแรม นอกจากน้ียงัอาจจะไม่สามารถควบคุม
งบประมาณการปรับปรุงให้เป็นไปตามท่ีก าหนดได้ จึงยงัเป็นปัจจัยเส่ียงอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลท าให้
ค่าใช้จ่ายของบริษทั และมีผลท าให้ก าไร และกระแสเงินสดของบริษทัลดลงในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม 
หลงัจากท่ีบริษทัไดมี้การวางระบบและแผนการด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานส าหรับงานการปรับปรุง
โรงแรม ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
งานปรับปรุงโรงแรมได ้รวมทั้งไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพอยูภ่ายใตง้บประมาณ และระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

ในปี 2556 บริษทัใช้งบประมาณลงทุนเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของโรงแรมไปกว่า 
580 ลา้นบาท รวมทั้งยงัคงให้ความส าคญักบัการปรับปรุงระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบรักษาความ
ปลอดภยัในอาคาร รวมไปถึงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีมีความจ าเป็นต่อการให้บริการ
ลกูคา้ส่วนโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร งานปรับภูมิทศัน์โดยรอบอาคาร สามารถ
ด าเนินการแลว้เสร็จไดต้ามก าหนด ทั้งน้ี ในการพิจารณาโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรมแต่ละ
แห่งนั้นบริษทัไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการ ภาวะตลาด และมูลค่าของผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บควบคู่กนัไป 

 

ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 
 

 ความเส่ียงในด้านการแข่งขันและการเพิม่ขึน้ของคู่แข่ง 
 ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัต่อธุรกิจโรงแรมในปี 2562  ในดา้นอุปทานโรงแรมเพิ่มจ านวนขึ้นมาก
และแซงหนา้อตัราการเติบโตของอุปสงคโ์ดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพฯท่ีมีอุปทานโรงแรมเพิ่มขึ้นบวก 6% 
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เม่ือเทียบช่วงเดียวกนัของปี 2561 และในปี 2563 คาดว่าอตัราการเพิ่มของอุปทานโรงแรมจะยงัเร่งตวัขึ้น
เป็นบวก 10% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงเป็นอตัราการเพิ่มขึ้นท่ีสูงสุดในรอบหลายปีโดยเป็นการ
เติบโตจากโรงแรมในหลายๆระดบั ในขณะท่ีอุปสงคโ์รงแรมเพิ่มขึ้นเพียง 4% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 
2561 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อตัราการเติบโตของจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยเติบโตใน
ระดบัปานกลางซ่ึงไม่สมดุลกบัจ านวนอุปทานโรงแรมท่ีเติบโตในอตัราเร่งซ่ึงจะเป็นปัจจยักดดนัส าคญั
ต่ออตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย (Average Room Rate) และอตัราการเขา้พกั (Occupancy rate) 
  

 การแข่งขัน จากสินค้าทดแทน อาทิเช่น เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และ คอนโดมิเนียม ซ่ึงมีการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัโรงแรม  ซ่ึงลูกคา้บางกลุ่มเลือกท่ีจะจองห้องพกัประเภทน้ีผ่าน
ช่องทาง ONLINE เช่น BOOKING.COM, AIR BNB เป็นตน้ ท าใหโ้รงแรมสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

 ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 
ในปี 2562 แมอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวับา้ง โดยส่วนใหญ่เป็น ผลมา

จากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีชะลอตวักว่าท่ีคาดไว ้แต่ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว มีการขยายตัวต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ตามจ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง จากเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจากจีน รัสเซียและชาติอ่ืนๆ เช่นเดียวกบั
จ านวนเท่ียวบินมายงัประเทศไทยท่ีเพิ่มขึ้น และยงัมีการเปิดเส้นทางบินตรงไปยงัจงัหวดัท่องเท่ียวหลกั
ในแต่ละภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีกดว้ย อย่างไรก็ตาม ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 เร่ิมมีสัญญาณความไม่สงบทาง
การเมืองซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีควบคุมไม่ได ้และทวีความรุนแรง ขึ้นในช่วงไตรมาสสุดทา้ย ต่อเน่ือง
จนถึงตน้ปี 2559 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตามบริษทัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงขอ้น้ีดี และมีการปรับกลยทุธ์ ดว้ยการเพิ่มโรงแรม
ท่ีเขาใหญ่ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงทั้งต่อนกัท่องเท่ียวไทยและต่างชาติ รวมทั้งไดเ้ตรียมวางแผน
ส ารองส าหรับลูกคา้และโรงแรมเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Contingency Plan) พร้อมดว้ยมาตรการ
ด้านความปลอดภยัต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินธุรกิจยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง และเพื่อลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นใหน้อ้ยท่ีสุด 

 

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พายุ อุทกภยั และแผ่นดินไหว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม

เเละการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง 2-3 ปี ท่ีผา่นมาภยัธรรมชาติท่ีเกิดทวีความรุนแรงมากขึ้นและ
ยากท่ีจะคาดการณ์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษทัได้พิจารณาท าประกันกับบริษทัประกันภยัท่ีมีความ
มัน่คงและมีช่ือเสียง โดยจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มเง่ือนไขความคุม้ครองใหมี้ความ
ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายได้ท่ี
ตอ้งเสียไปให้เพียงพอ นอกจากน้ียงัจดัท าประกนัคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัลูกคา้หรือบุคคลท่ี  3 
(Third Party Liability) ทั้ งน้ี บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกันให้มีความ
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เหมาะสมทุกปี รวมทั้งไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั (Insurance Committee) 
เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าประกนัซ่ึง ในอดีตท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บค่าชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นอย่างพอเพียงจากบริษทั ประกันภัยจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติท่ีท าความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์น และท าใหก้ารด าเนินงานของโรงแรมตอ้งหยดุชะงกั 

นอกจากน้ี บริษทัได้มีมาตรการลดความเส่ียงด้วยการวางแผนและซักซ้อมแผนฉุกเฉิน โดย
ออกเป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบติัดว้ย 

 

 ความเส่ียงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกจิการเงินโลก 
 ในปี2562 ปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอในหลายประเทศทั่วโลก สงครามการคา้ระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา กบั จีน ยงัคงส่งผลต่อภาคธุรกิจท่องเท่ียว และ โรงแรม ทั้งในเร่ืองของก าลงั
การซ้ือท่ีลดลง การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวมีความรอบคอบมากขึ้น มีประเทศคู่แข่งท่ีอาจท าใหป้ระเทศ
ไทยสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปเน่ืองจากราคาท่ีถูกกวา่ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

 

 ความเส่ียงจากการผันผวนของอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัมีภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงิน 224 ลา้นบาท เพื่อใช้

ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่ บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษทัไดเ้พื่อเป็นการลดความเส่ียงเม่ือบริษทัมีกระแสเงินสดส่วนเกินจะด าเนินการช าระคืนเงินกูก่้อน
ก าหนดซ่ึงในปี 2562 บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูม้ากกวา่แผนท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน 

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีผันผวน 
 ปัจจยัเส่ียงในด้านอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าส่งผลให้ตน้ทุนการท่องเท่ียวไทยเพิ่มขึ้น
ส าหรับนักท่องเท่ียวจากประเทศท่ีเงินอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับค่าเงินบาทและส่งผลต่อการตดัสินใจมา   
เท่ียวไทย เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของค่าเงินบาทกบัค่าเงินบางสกุลและจ านวนนกัท่องเท่ียวของประเทศ
นั้นๆ ดงันั้นจึงตอ้งติดตามแนวโน้มค่าเงินของประเทศท่ีนักท่องเท่ียวมีความอ่อนไหวต่อค่าเงินมากซ่ึง
อาจส่งผลกระทบไดห้ากค่าเงินบาทยงัคงมีการแขง็ค่าขึ้น 

 

 ความเส่ียงด้านการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 (COVID 19) 
 ช่วงตน้ปี 2563 ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 (COVID 
19) ซ่ึงเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮนั สาธารณรัฐประชาชนจีน และ เช้ือไดแ้พร่กระจายไปในหลายประเทศทัว่โลก
รวมทั้งประเทศไทยดว้ย ส่งผลให้มีการยกเลิกห้องพกัและเล่ือนการเดินทางอย่างไม่มีก าหนดจากกลุ่ม
ตลาดลูกคา้หลักอย่างจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ฯลฯ รัฐบาลไทยออกมาตรการคัดกรองนักท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขา้มาประเทศไทยอย่างเขม้งวดเพื่อป้องกนัมิให้มีผูติ้ดเช้ือในประเทศเพิ่มขึ้น ผลกระทบน้ีคาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียว อยา่งนอ้ย 3 ถึง 6 เดือน 
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4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

ข้อมูลบริษัท 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ช่ือบริษทั : บริษทั แมนดารินโฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 

  Mandarin Hotel Public Company Limited 

ช่ือหลกัทรัพย ์ : MANRIN 

เลขท่ีทะเบียน : บมจ. 415 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : ด าเนินกิจการโรงแรม เพื่อให้นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวเช่าพกัอาศยั 
  จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม การประชุมและการจดัเล้ียง 
  พร้อมทั้งใหบ้ริการอ่ืนๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโรงแรม 

ท่ีตั้งส านกังาน :  เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4  แขวงมหาพฤฒาราม  
  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์ : 0-2238-0230  

โทรสาร : 0-2233-6215 

Home Page : www.mandarin-bkk.com 
 

:  บุคคลอ้างอิงถึงอ่ืน ๆ  

 
 นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ   10400 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์     ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 

  นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร           ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 

  นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร     ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 
  เลขท่ี  316/32 ซอยสุขมุวิท  22  ถนนสุขมุวิท                                       
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
   โทร.  02-259-5300-2 

 ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษทัคนึงแอนดพ์าร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล 

  คอนซลัแตนทซี์ จ ากดั  

  

http://www.mandarinhotel.com/
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 สถาบนัการเงนิท่ีติดต่อประจ ามีดังนี ้ 

 

1.    ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสะพานเหลือง 

2.    ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขาสะพานเหลือง 

3.   ธนาคารกสิกรไทย   สาขาวงับูรพา 

4.  ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรี 

5.   ธนาคารธนชาติ   สาขาจามจุรี 

6.    ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) สาขาเทอร์มินอล 21 

7.    บริษทั หลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

8.    บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

9.    บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากดั 
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5. ผู้ถือหุ้น 

 

 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 ทุน 

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 269,055,800 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
26,905,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ีบริษทั มีการจดทะเบียนลดทุนจาก 250 ลา้นบาทเป็น 220 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2553 และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 330 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2553 
 

ถือหุน้ 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่  10  รายแรก  ณ  วนัท่ี   12   มีนาคม  2563 

 

            ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 
1. น.ส. เพียงใจ     หาญพาณิชย ์
2. น.ส. สุดา     อศัวโภคิน 
3. นาย ทรงพล     อศัวโภคิน 
4. นาย บุญทรง     อศัวโภคิน 
5. นาง นงนิตย ์     ศรีเสาวชาติ 
6. นาง    มยรีุ          วงแกว้เจริญ 
7. นาย วีระศกัด์ิ     ศิริวงศรั์งสรร  
8. นาย น าชยั     น าชยัศิริ 
9. นาย   ไพบูลย ์     เสรีวิวฒันา 
10.นาย  นายวิศิษฏ ์บูรพาธนะ 

9,333,867 
1,711,200 
1,642,800 
1,390,804  
1,334,000 
1,256,600 
1,080,672 
1,076,800 
   758,600 
   709,154 

34.691 
6.360 
6.105 
5.169 
4.958 
4.670 
4.016 
4.002 
2.819 
2.635 

รวม     20,294,497  75.425 
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน 6,611,083 24.575 

 

 

6. นโยบายเงินปันผล 
  

นโยบายของบริษัท บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจะจ่ายจากก าไรสุทธิและ
ไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งน้ี 
จะตอ้งพิจารณาถึงผลการด าเนินงานก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดของบริษทั
ดว้ยวา่ มีความสามารถท่ีจะจ่ายไดโ้ดยไม่ผิดขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
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7. โครงสร้างการจัดการ 
กรรมการบริษัท และรายช่ือกรรมการ มีอยู่ด้วยกนั  8  ท่าน คือ 
 

1. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย ์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายวีระศกัด์ิ  ศิริวงศรั์งสรร ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 
3. นางสุวรรณา    พุทธประสาท ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
4. นางสินี  ศิริสัมพนัธ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
5. นายณฐัพล  อศัวโภคิน ต าแหน่ง กรรมการ 
6. นางสาวพนูพิศ    ชวลิตนิธิกุล ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายโกวิท     โกกิลกนิษฐ        ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
8. นายทรงเกียรติ มธุพยนต ์ ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษทัฯเพื่อใหฝ่้าย
บริหารปฏิบัติตาม การแต่งตั้ งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษทัจะจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อร่วมกนัพิจารณาและเสนอช่ือบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัเหมาะสมก่อนท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั ซ่ึงการอนุมติัการแต่งตั้ง
กรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั
และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบในการพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทั อนุมติังบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ าปี งบประมาณส าหรับการด าเนินงานและงบประมาณการจดัซ้ือทรัพยสิ์น 
รวมถึงเร่ืองส าคญัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การประชุม 4 คร้ัง เป็นอยา่งนอ้ยในหน่ึงปี โดยคณะกรรมการจะร่วมกนั
ก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจดัเวลาส าหรับการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละ
คร้ังได ้กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง ยกเวน้แต่เม่ือมีเหตุจ าเป็นท่ีจะ
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัจะบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีส าคญั และ
เก็บรักษาไวอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อสามารถใหอ้า้งอิงไดง้่ายในอนาคต 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัของความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องงบการเงิน จึงไดจ้ดัท า
รายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆ         ท่ี
ส าคญั ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้
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 ช่ือและจ านวนกรรมการ ซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ คือ 
นางสาวเพียงใจ  หาญพาณิชย ์ นายวีระศกัด์ิ   ศิริวงศรั์งสรร และนางสุวรรณา  พุทธประสาท ลงลายมือ
ช่ือผกูพนับริษทั และประทบัตราบริษทั 
 

คณะกรรมการการตรวจสอบ 
 

1.  นางสาวพูนพิศ    ชวลิตนิธิกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2.  นายโกวิท     โกกิลกนิษฐ         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.  นายทรงเกียรติ มธุพยนต ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พจิารณาและด าเนินการดังต่อไปนี ้
 

1. สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

2. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั 
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ประวตัิกรรมการบริหาร 
 

นางสาวเพยีงใจ    หาญพาณิชย์ 
 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 
ประวัติการท างาน 
- กรรมการบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จ ากดั 
- นายกสมาคมการคา้ท่ีดิน 
- กรรมการบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษทั สยามสินธร จ ากดั 
ปัจจุบัน 
- ประธานกรรมการบริษทั สยามรีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั (ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด)์ 
- ประธานกรรมการบริษทั สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จ ากดั 
- นายกสมาคมนายจา้งโรงแรมกรุงเทพฯ 
- กรรมการสมาคมการคา้ไทยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
- ประธานกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมการคา้โรงรับจ าน า 
- กรรมการบริษทั พทัยาบาซาร์ จ ากดั 
- กรรมการบริษทั จตัุรถา จ ากดั 
- กรรมการบริษทั พทัยาลอดจ ์จ ากดั 
- กรรมการบริษทั พ.ีพร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิง จ ากดั 
- หุน้ส่วนผูจ้ดัการหจก.โรงรับจ าน ามัง่เฮง 
- หุน้ส่วนผูจ้ดัการหจก.โรงรับจ าน ามัง่เชียง 
 
หมายเหต ุ
- เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั        ปี  2562  จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
- เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ปี  2562   จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
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นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร 
 
ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
 
การศึกษา วิทยาลยัจงหวั 
 
ประวัติการท างาน 
- รองนายกสมาคมมานะสัมพนัธ์ 
- ผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนเซ้ียงไทย 
- ผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วน เพชรทองเซ้ียงไทย 
 
หมายเหต ุ
- เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั        ปี  2562  จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
- เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ปี  2562   จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
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นางสุวรรณา     พุทธประสาท 
 
 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร   (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ 26 เมษายน 2561) 
 

การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การฝึกอบรม     สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ปี 2547  หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
- ปี 2550  หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 
- ปี 2554   หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 

 

ประวัติการท างาน     
 

- กรรมการ  บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)          พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ  บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์  จ ากดั (มหาชน)               พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั               - มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั (ระยอง 2553)                     พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั (ประจวบคีรีขนัธ์2554)          พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั (เพชรบุรี2553)                   พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั กสัโต ้วลิเลจ จ ากดั          - ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั - พ.ค.2559– ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั         - พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จ ากดั                   - ก.พ. 2556 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั (ชลบุรี 2554)                 - ม.ค. 2556 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี จ ากดั          - มิ.ย. 2555 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั           - ก.พ. 2555 –  ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั คิว. เฮา้ส์ พรีคาสท ์จ ากดั                  -    -    2553 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จ ากดั             15 ก.พ. 2551 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั  - ส.ค. 2560 – ปัจจุบนั 

 

 

หมายเหต ุ
- เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั        ปี  2562  จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
- เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ปี  2562   จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
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นางสินี  ศิริสัมพนัธ์ 
 
 
ต าแหน่ง กรรมการ 
 
การศึกษา B.A. EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE, 

CHENEY WASHINGTON, USA. 
 
ประวัติการท างาน 
- หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและการเงิน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
การฝึกอบรม 

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director 
(DAP),IOD  Class 70/2008 

 
หมายเหต ุ
- เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั        ปี  2562  จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
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นายณฐัพล อัศวโภคิน                                                           
 
 
 
ต าแหน่ง กรรมการ        
การศึกษา 
- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS & MANAGEMENT, 

SKIDMORE COLLEGE, NEW YORK 
- SELECTED TO INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM, HEC SCHOOL OF 

MANAGEMENT, PARIS 
- SELECTED AS OUTSTANDING STUDENT IN 2004 FOR LEADERSHIP, TEAMWORK AND 

CITIZENSHIP / ELECTED PRESIDENT OF MBA CLASS COMMITTEE, VICE PRESIDENT 
OF SASIN STUDENT COUNCIL / MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRAION WITH 
CONCENTRATIONS IN FINANCE & MARKETIN,  SASIN GRADUATE INSTITUTE OF 
BUSINESS ASMINISTRATION OF CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK 

 
ประวัติการท างาน 
- ASSISTANT DIRECTOR , KAPLAN,INC. ,  NEW JERSEY 
- DEPUTY MANAGER-LOYALTY PROGRAM , BANGKOK AIRWAY CO.,LTD. , BANGKOK 
- FINANCIAL CONSULTANT-PRIVATE WEALTH MANAGEMENT , ADKINSON 

SECURITIES PCL, BANGKOK 
- MARKETING EXECUTIVE-FOREIGN INSTITUTIONAL EQUITIES , ADKINSON 

SECURITTIES PCL. BANGKOK 
 

หมายเหต ุ
- เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั        ปี  2562  จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
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นางสาว พูนพศิ ชวลิตนิธิกลุ 
 
 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

การศึกษา ปริญญาตรี เอกบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาโท เอกบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  (MPA) Marter of Prefesinal Accounting 
  ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 
ประวัติการท างาน   ผูช่้วยผูส้อบบญัชี ส านกังานอโณทยั    พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2539 
      ผูส้อบบญัชี        ส านกังานอโณทยั    พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั   (ทะเบียน เลขท่ี5154) 
 
หมายเหต ุ
- เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั        ปี  2562  จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
- เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ปี  2562   จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



   

 

41 

นายโกวิท   โกกลิกนิษฐ             
 
 

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
   
 

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประวัติการท างาน :  
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ากดั     พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ ากดั     พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ากดั     พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (2017)  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 8 จ ากดั     พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั บุญชยั โฮลด้ิง จ ากดั    พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั     พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั   พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 2 จ ากดั         พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 3 จ ากดั     พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 4 จ ากดั     พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 5 จ ากดั     พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั  
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 6 จ ากดั     พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี (รัชโยธิน) จ ากดั         พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั               พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 

 

การฝึกอบรม อบมรมหลกัสูตร Director Accreditation Program 42/2005 
 

 

 

หมายเหต ุ
- เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั        ปี  2562  จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
- เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ปี  2562   จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
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นายทรงเกยีรติ    มธุพยนต์  
 

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
การศึกษา 
- BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) 
       CHULALONGKORN UNIVERSITY 
- MASTER OF ENGINEERING M.ENG STRUCTURE ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
- DOCTOR OF PHILOSOPHY (STRUCTURAL ENGINEERING) 
 

ประวัติการท างาน 
- อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย, (A.I.T.) 
- อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชา Technology Management, มหาวิทยาลยัชินวตัร 
- ท่ีปรึกษาบริษทั Civil and Structural Engineers (CASE) Co.,Ltd. 
- ท่ีปรึกษาบริษทั Dextra Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 
- กรรมการบริษทั Futurtec Asia Pacific Co.,Ltd. 
- กรรมการ บริษทั บางกอกคริสตลั จ ากดั 
- วิศวกรโครงสร้างอาวุโส โครงงานทางด่วนยกระดบั , โครงการระบบขนส่งมวลชน หลายโครงการ 

อาทิ โครงการทางด่วนบางนา-ชลบุรี , โครงการระบบรถไฟเช่ือมสนามบินสุวรรณภูมิ (Suvambhumi 
Airport Rail Link) , โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน ้าเงิน 

 

การฝึกอบรม 

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD  
Class 27/2004 

 

หมายเหต ุ
- เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั        ปี  2562  จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
- เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ปี  2562   จ านวน   4  คร้ัง  จากทั้งหมด   4  คร้ัง 
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รายช่ือผู้บริหารของโรงแรม 
 
1. นายเขมรัฐ  เทพพรม ต าแหน่ง รองผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมแมนดาริน 
2. นางสาวสิริกุล ไกรบุญ  ต าแหน่ง รองผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมแมนดาริน 
3. นายศิริพจ  เทอดจิตไพศาล ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
4. นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย ์ ต าแหน่ง เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
5. นางสาววรินกาญจน์  บุญญาอคัรสิทธ์ิ  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 

 อ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารดูแล และรับผิดชอบแผนกต่างๆ ของบริษทัตามนโยบายและพฒันา
ใหบ้ริษทัเจริญรุ่งเรืองโดยบริหารงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนผู ้บริหารประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงินรวม  5,965,031.35 บาท  เป็นไปตาม

กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษทัและผลการ
ด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
 

บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีพนักงานจ านวน 179 คน โดยบริษทัได้แบ่งแยกพนักงาน 

ออกเป็นแผนกต่าง ๆ ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของธุรกิจโรงแรมตามความเหมาะสมและมีจ านวน
พนกังานเพียงพอในการปฏิบติังาน 
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8. การก ากบัดูแลกจิการ 

 

การรายงานการปฏิบัติตามหลกัการก ากบักจิการที่ดี 
บริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติั บริษทัไดย้ึดแนวทางการปฏิบติั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ดงัน้ี 
 

1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีมี

ความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่
และตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว โดยไดก้ าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินการของบริษทั 
ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

2. สิทธิหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทท่ีถูกต้อง 

เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ ฉะนั้นในการประชุม
ผู ้ถือหุ้นทุกคร้ังบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม  พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมท่ีมี
รายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้ งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ ต่อนายทะเบียน
หลักทรัพยข์องบริษทั เพื่อจดัส่งให้ถึงมือผูถื้อหุ้นก่อนการประชุมเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้าม
กฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวได้อย่างละเอียด นอกจากน้ีบริษทัยงัได้
อ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการร่วมประชุมผูถื้อหุ้นโดยจดัเตรียมห้องประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก 
และมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างเพียงพอ และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้
 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน 

ได้แก่ พนักงานและผูบ้ริหารของบริษทัหรือผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจา้หน้ี ภาครัฐ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียตา่งๆ ซ่ึงจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก าไรให้กบับริษทั ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างความส าเร็จในระยะยาว
ของบริษทัได ้
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4. การประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2562 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม ซ่ึงรวมถึงประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และกรรมการ โดย
ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ รวมทั้งไดบ้นัทึกประเด็นซกัถามและ
ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมแลว้ 
 

5. ภาวะผู้น าและวิสัยทศัน์ 
คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแล ให้คณะกรรมการบริหารให้บริหารงานบรรลุตามนโยบาย 

แผนงานและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยรายงานผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานนั้น    เพื่อ
วางกลยทุธ์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นโยบายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในและขั้นตอนเก่ียวกบัการพิจารณาและการเปิดเผยรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน กรรมการและผู ้บริหารของบริษทัจะต้องรายงานการถือหลักทรัพยข์องตนและคู่สมรส 
รวมถึงบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานการเปล่ียนแปลงการ  ถือ
หุน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งไม่
น าขอ้มูลภายในไปหาประโยชน์ส่วนตวัทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 

7. จริยธรรมธุรกจิ 
บริษทัได้มีการด าเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ ส าหรับกรรมการผูบ้ริหาร และ

พนักงานของบริษทั ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการท างานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเร่ืองของการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการ
ระหว่างกนั การปฏิบติัตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 
 

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการของบริษทัมี 8 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน กรรมการ

ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการอิสระมี
จ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั 

 

9. การรวมหรือการแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการยงัไม่เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์
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10. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ล ำดบั

ท่ี ค่ำบ ำเหน็จ ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำบ ำเหน็จ ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำบ ำเหน็จ ค่ำเบ้ียประชุม

1 นำงสำว เพียงใจ  หำญพำณิชย์ 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 

2 นำย วีระศกัด์ิ  ศิริวงศรั์งสรร 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 

3 นำย วีระชยั ศิริวงศรั์งสรร - - 200,000.00 12,000.00 200,000.00 - 

4 นำง สินี  ศิริสมัพนัธ์ 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 200,000.00 - 

5 นำย ณฐัพล  อศัวโภคิน 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 200,000.00 12,000.00 

6 ดร. ทรงเกียรติ  มธุพยนต์ 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 

7 นำย โกวิท  โกกิลกนิษฐ 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 - 6,000.00 

8 นำงสำวพนูพิศ  ชวลิตนิธิกุล 200,000.00 24,000.00 200,000.00 24,000.00 - - 

9 นำงสุวรรณำ  พทุธประสำท 200,000.00 24,000.00 - 12,000.00 - - 

10 นำง โชติมำ  สชัฌุกร - - - - 200,000.00 24,000.00 

11 นำย ประสิทธ์ิ  จิตธรรมสถำพร - - - - 200,000.00 18,000.00 

รวม 1,600,000.00 192,000.00 1,600,000.00 192,000.00 1,600,000.00 132,000.00 

* ค่ำบ ำเหน็จ  200,000 บำท ต่อปี

* ค่ำเบ้ียประชุม 6,000 บำท ต่อคร้ัง

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
ช่ือ-สกุล

 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสม ่าเสมอ เป็นการประชุมพิจารณาผลการด าเนินงาน

ประจ าไตรมาสและประจ าปีและเร่ืองอ่ืนๆ กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั โดยประธานกรรมการเป็นผูอ้อกหนังสือนัดประชุม และแจง้วาระของการประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุม มติของท่ีประชุมไดบ้นัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน 

ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ดงัรายช่ือ ต่อไปน้ี  
 

1. นางสาวพูนพิศ  ชวลิตนิธิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายโกวิท โกกิลกนิษฐ             กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. นายทรงเกียรติ  มธุพยนต ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ ในปี 2562 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีพ่จิารณาและด าเนินการ 

 

1. สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
2. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
3. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั 

 

13. ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
บริษทัได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กนัอยา่งเหมาะสม 
 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัและสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั และ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการด ารงรักษาไว ้ซ่ึงระบบควบคุมภายใน ท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้
มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษา
ไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท าให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญัในการน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน 
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผล   ต่อความเช่ือถือได้
ของงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความโปร่งใสโดยวางนโยบายให้

ฝ่ายบริหารด าเนินการในเร่ืองเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล ทั้ งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส าคัญท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงเนน้ให้มีความครบครัน ถูกตอ้ง เผยแพร่อย่างทัว่ถึง และทนั
ต่อเวลา เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ โดยผา่นช่องทางและส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
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หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถึงแม้บริษทัฯ จะไม่ได้จัดตั้ งหน่วยงานเฉพาะเพื่อให้บริการข้อมูลและ
ขา่วสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริษทัไดก้ าหนดบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลและข่าวสารตามท่ีนกัลงทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั  
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  

 บริษทัไดดู้แลและก าชบับุคคลทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดา้นการเงิน ไม่ให้ใช้ขอ้มูลภายใน
เพื่อท าประโยชน์ และไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลดา้นการเงินแก่บุคคลอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะรายงานและเผยแพร่
ขอ้มูลต่อนกัลงทุน 
 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
บริษทั แมนดารินโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) มีเป้าหมายท่ีจะสร้างความมัน่คงให้กบัธุรกิจ ตลอดจน

สร้างช่ือเสียงให้บริษทัฯ จนเป็นท่ียอมรับไปทัว่โลกว่าธุรกิจของบริษทัฯ ในดา้นการให้บริการไดส้ร้าง
ความประทบัใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วนมากจึงกลบัมาใช้บริการท่ีโรงแรมแมนดาริน และ
โรงแรมแมนดาริน โกลเดน้ วลัเลย ์รีสอร์ท เขาใหญ่ เป็นประจ า บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะสร้างรายไดใ้ห้เพิ่ม
มากยิง่ขึ้น และไดพ้ยายามเจาะตลาดกลุ่มใหม่ เพื่อขยายฐานการตลาดใหค้รอบคลุมไปทัว่โลก 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit  Fee) 
1. บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม  1,000,000.00  บาท 
- ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีและ

ส านกังานสอบบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม     -     บาท 
2.      ค่าบริการอ่ืน  (non-audit fee) 
 

              -ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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9.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯตระหนักเสมอว่า ผูถื้อหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษทัฯ ดังนั้น            
ส่ิงท่ีจะท าให้ผูถื้อหุ้นไวว้างใจ และมัน่ใจในการลงทุนกบัธุรกิจของบริษทัฯก็คือการมีนโยบายหรือการ
ด าเนินการท่ีรักษาสิทธิพื้นฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บอย่างเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมากกว่านั้น 
รวมถึงการจัดการท่ี เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจาก                    
ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยูเ่สมอ  ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษทัพึงปฏิบติั 
  

 นบัตั้งแต่บริษทั ฯ เร่ิมเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ บริษทัฯ ให้ความส าคญัใน
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด โดยก าหนดให้บริษทัฯ “จดัท านโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม (อยู่ในกระบวนการด าเนินงาน)ในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารระดับสูง ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั
ขององค์กรท่ีได้มาตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง” ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ฯ รวมทั้งได้ก าหนด
ระเบียบบริษทัว่าด้วยการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในปี  และจดัท าคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ของ 
บริษทัฯ ส่งมอบใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ลงนามรับทราบ 

 

ต่อมา คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD 
Principles of Corporate Governance) ในหลกัการ 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ มาเป็นแนวทางหลกั รวมทั้งเพิ่มเติมหัวขอ้การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา และการเคารพสิทธิของผูบ้ริโภค เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจและกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยสรุปสาระส าคญัการด าเนินการดา้น                 การก ากับ
ดูแลกิจการเป็น ดงัน้ี 
 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 ในฐานะเจ้าของบริษทัฯผูถื้อหุ้นย่อมมีสิทธิก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือ
ตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นจึงเป็นเวทีส าคญัส าหรับ              
ผูถื้อหุ้นในการแสดงความคิดเห็นซักถาม และพิจารณาลงคะแนนเสียงช้ีขาด และคดัเลือกคณะกรรมการ
เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลบริษทัแทนผูถื้อหุ้นดงันั้นผูถื้อหุน้จึงมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นมี
เวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม 
                1)  ก าหนดการจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯและในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็น
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เร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์
กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้  
                2)  การแจง้เชิญประชุมล่วงหนา้ 
 ในปี 2563 คณะกรรมการ บริษทัฯ ในการประชุม มีมติให้มีการจดัการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 
โดยไดเ้ปิดเผยมติการประชุม วนัประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจง้ข่าวประกาศในเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ในวนัท่ีคณะกรรมการมีมติก่อนการ
จดัส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยข์อง บริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม 
ขอ้มูลประกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุม
ท่ีผ่านมาซ่ึงมีรายละเอียดครบถว้น  รายงานประจ าปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม  เอกสารท่ีตอ้ง
ใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใช้ไวช้ัดเจนตามท่ีบริษทัฯก าหนด โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า
มากกว่า 14 ว ันก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกและได้ท าการประกาศลงใน
หนงัสือพิมพร์ายวนั ติดต่อกนัต่อเน่ืองฉบบัละ 3 วนั ก่อนวนัประชุม 3 วนั เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการล่วงหนา้เพียงพอส าหรับการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วมประชุม  
 ทั้งน้ีในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯไดน้ าขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสาร
ประกอบเปิดเผยใน เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  
 3) การด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ 
 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  ประธานท่ีประชุมจะแนะน าคณะกรรมการคณะผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางใหท่ี้ประชุมรับทราบ แลว้จึงช้ีแจง
กติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของ บริษทัฯ 
รวมถึงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน และเม่ือมีการใหข้อ้มูลตามระเบียบวาระ
แลว้ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  ถามค าถามในแต่
ละวาระ  และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ  จากนั้นประธานฯ และผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซักถามอย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความส าคัญกับทุกค าถาม แล้วจึงให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ 
ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรายบุคคล 
 ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่
แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึง
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดอาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชุม เม่ือท่ีประชุมไดพ้ิจารณาระเบียบวาระท่ีก าหนดไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ตามท่ีก าหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของ บริษทัฯ ทั้งน้ีในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2562ไม่มีการเปล่ียนล าดบัระเบียบ
วาระ และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นท่ีประชุมอยา่งใด 
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 อน่ึง ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น และสรุป
ดว้ยการลงมติพร้อมกบันบัคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังประมาณ 
3 - 4 ชั่วโมง ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 
มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 5 ขอ้ 34 
 4)  การเปิดเผยผลการประชุมผูถื้อหุน้ 
 ในปี 2562  บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยภ์ายในช่วงเยน็หลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และไดจ้ดัส่งรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงจดบนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการลงคะแนนเสียง  รวมทั้งขอ้ซักถามของผู ้
ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพยฯ์ และกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยภ์ายในก าหนด 14 วนั รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุม บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
 บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกนั แมว้่าจะถือหุ้นไม่เท่ากนัและมีสิทธิออกเสียงไม่
เท่ากนัซ่ึงเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีถือ มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผูถื้อหุน้เท่าเทียมกนั โดยไม่ค  านึงถึงเพศ อาย ุ
เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง  

2.1   การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้ งก าหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผูถื้อ
หุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้ งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้
คณะกรรมการ บริษทัพิจารณาก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อให้โอกาสผูถื้อหุ้น
มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลบริษทั และการคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหน้าท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้น
ท่านเดียว หรือหลายท่านท่ีมีมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่า ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ้นสามญัจดทะเบียน
ทั้งหมด เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทัฯ 
ก่อนการประชุมสามญั   ผูถื้อหุน้ประจ าปีในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 
 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 บริษทัฯไดน้ าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั และแจง้ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
เสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดงักล่าว ซ่ึง
ประธานในท่ีประชุม ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯรับทราบแลว้ 
 2.2    การอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 การด าเนินการท่ีผ่านมา ในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562  บริษทัฯไดอ้ านวยความ
สะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นทุกราย ดว้ยการจัดให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแล ตอ้นรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ 
ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจดัให้มีการเล้ียงรับรองส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วม
ประชุม  
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 แมผู้ถื้อหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมสามญัประจ าปีของบริษทัฯเป็นคนไทย  และด าเนินการ
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษทัฯไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส าหรับผูถื้อหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจดัท า
เว็บไซตข์อง บริษทัฯ เป็น  2  ภาษา รวมทั้งจดัให้มีพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวก
ในการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อรักษาประโยชน์ และอ านวยความสะดวกในการส่ือสารส าหรับ ผูถื้อหุ้น
ชาวต่างชาติ 
 2.3   การมอบฉนัทะ 
 เพื่อรักษาสิทธิให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ประชุม ประจ าปี 2562 ด้วยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมด  ซ่ึงบริษทัฯจะระบุรายช่ือไวใ้นหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด
เพื่อให้เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุ้นไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบ
ฉันทะให้กับผู ้อ่ืนบริษัทฯจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู ้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู ้ถือหุ้นท่านหน่ึง 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บน 
เว็บไซต์ของ บริษทัฯ ล่วงหน้า โดยผูถื้อหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้ งทางโทรศพัท์ หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น Website, E-mail เป็นตน้ 

 

3.  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 บริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษทั รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
บริษทัฯออกเป็น 5 กลุ่ม และก าหนดพนัธกิจเป็นเป้าหมาย(อยู่ระหว่างขั้นตอนด าเนิน และวางแผน) ใน
การตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่มอยา่งสมดุลดงัต่อไปน้ี 
 

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นองค์กรท่ีดีของสังคม ด าเนินธุรกิจท่ีมีการบริหารจัดการผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล และ มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดี
แก่สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ต่อผูถื้อหุน้  ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์  สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดี  และให้มีการขยาย
ธุรกิจใหเ้ติบโตต่อเน่ือง อยา่งย ัง่ยนื   

ต่อลูกคา้ สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการน าเสนอผลิตภัณฑ ์       
และบริการท่ีมีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากลดว้ยราคาเป็นธรรม    

ต่อคู่คา้ ด าเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม  มุ่งสร้างความไวว้างใจ  
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดี   เพื่อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาวต่อพนักงาน สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถการท างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง  ให้ความมั่นใจใน
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คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นน า เพื่อสร้างความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 

 

3.1   การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง 5 กลุ่ม 
3.1.1   ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ จะให้ความส าคญัต่อการดูแลสังคม และส่ิงแวดลอ้มในทุกพื้นท่ีท่ีเขา้ไปด าเนิน

ธุรกิจด้านงานบริการโรงแรม ระดับภาพรวมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผ่านกระบวนการ
บริหารจดัการโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีส าคญัในรูปแบบต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
ทั้งทางดา้น การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยจะสร้างสายงานส่ือสารองคก์รและกิจการเพื่อ
สังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั ดูแลตั้งแต่การก าหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
และด าเนินโครงการร่วมกบัหน่วยธุรกิจต่างๆ ตลอดจนมีหนา้ท่ีติดตามผลการด าเนินงาน รายงาน
ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

 

3.1.2   ผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ จะน ากลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Growth Strategy) มาใช้

ในการบริหารจดัการ เพื่อให้บริษทัฯเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในดา้นการด าเนินงาน (High 
Performance Organization) โดยตั้ งมั่น อยู่บ นหลักการก ากับ ดู แล กิจก ารท่ี ดี  (Corporate 
governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility)  
เพื่อให้นกัลงทุนมัน่ใจว่าบริษทัฯ จะเป็นบริษทัท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี มีความยัง่ยืน เป็นองคก์รท่ีอยู่คู่
สังคมไทยไปอีกนาน 

   3.1.3   ลูกคา้ 
บริษทัฯ ค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มาใช้สินคา้และบริการจาก

บริษทัฯดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม โดยไดรั้บการให้บริการอย่างปลอดภยั ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ 
และมีมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง  บริษทัฯจึงด าเนินการ
บริหารจดัการให้บริการลูกคา้อย่างมืออาชีพและท าการตลาดท่ีมีบริบทสอดคลอ้งตามวิสัยทศัน์
และพนัธกิจของบริษทัฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีหลากหลายของลูกคา้ 
โดยฝ่ายการตลาดและขายจะมีการเก็บรวบรวมฐานขอ้มูลลูกคา้ เพื่อน ามาบริหารจดัการในเร่ือง
การส่งเสริมการขายท่ีสร้างความจูงใจลูกคา้ใหใ้ชบ้ริการของบริษทัต่อไป 

3.1.4   คู่คา้ 
เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมเก่ียวขอ้งกับการให้ท่ีพกัอาศยัแก่ลูกคา้ทุกประเภทของโรงแรม

รวมถึงลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ประชุม สัมมนา และจัดงานเล้ียงต่าง ๆ ซ่ึงคู่ค้าของบริษัท 
ประกอบดว้ยตวัแทนจดัหาลูกคา้ให้บริษทัและร้านคา้ขายพสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัคู่คา้ อนัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส าคญัท่ีช่วยเหลือ ในการ
ด าเนินธุรกิจซ่ึงกันและกัน โดยบริษทัฯจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการ
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แข่งขนัท่ีเป็นธรรม เคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั สร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมืออนัดี ปฏิบติั
ตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด และให้ความส าคญัในกระบวนการจดัหาลูกคา้ให้บริษทัท่ีมีจริยธรรม
ทางธุรกิจ นอกจากน้ีแลว้ยงัใหค้วามส าคญัต่อการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัในการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย  คุณภาพสินคา้ และบริการท่ีบริษัทฯจะน ามาใช้ด าเนินกิจการ มีการก าหนด
ขั้นตอนการจดัหาพสัดุเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ในกรณีท่ีมีการจดัจา้งผูรั้บเหมาเขา้มาแกไ้ขหรือปรับปรุงสินคา้ของบริษทัจะก าหนดให้
มีการเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบมากกว่า 2 ราย เพื่อความโปร่งใสและเพื่อคุณภาพท่ีบริษัท
ก าหนดโดยผูท่ี้ได้รับการว่าจ้างจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัเก่ียวกับการ
ท างานและการใช้เคร่ืองมือตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการ
ท างานท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ให้ระมดัระวงัในการ
ท างานเป็นพิเศษ  และในบางโอกาสอาจจะเขา้เยี่ยมชมกิจการของคู่คา้ เพื่อประเมินถึงศกัยภาพ
ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะดา้นความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจากนั้นบริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งย ัง่ยนืควบคู่ไปกบัการ
ก ากบั ดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหค้วามตั้งใจดงักล่าวบรรลุตามปณิธาน
ท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิผล บริษทัฯจึงให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน และ
พฒันาใหเ้กิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  โดยจะด าเนินการวางแผนเก่ียวกบั “แนวทางการปฏิบติัอยา่ง
ย ัง่ยืนของผูค้า้ของบริษทัฯ  โดยจะก าหนดเน้ือหาและขอบเขตของแนวทางดงักล่าวให้อยู่ภายใต้
ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั และกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึหลกัปฏิบติั 4 ดา้น ดงัน้ี 

1.  จริยธรรม (Business Ethic)  
2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
3.  การดูแลอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของลูกจา้ง (Occupational Health and Safety)  
4.  การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Environmental Management)  
 

3.1.5   พนกังาน  
บุคลากรของ บริษทัฯ ทุกคนเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจ  บริษทัฯ  จึงให้

ความส าคญักบัพนกังานทุกคนไม่วา่จะท างานอยูใ่นส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั  
โดยบริษทัฯ ส่งเสริมให้บุคลากร รู้รักสามคัคี ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบติัต่อกนั
อย่างสุภาพ และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี 
มีความปลอดภยั  จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการท างาน มีสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังาน และ
จดัหานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนบัสนุนการท างาน  รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีท่ีมีลกัษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศ  บริษทัฯส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสหภาพ
แรงงาน   

บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานท่ีมีคุณภาพ 
ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหาร และมีการพฒันา
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บุคคลากรให้มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  เพื่อท่ีจะ
เสริมสร้างและพฒันาให้พนักงาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง โดยให้เป็นไปตามการประกาศของ
บริษทั เร่ืองจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct ) ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาและ
ช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลกัในการพฒันาให้ บริษทัฯ 
ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององคก์ร  
 

3.2  ข้อพพิาทท่ีส าคัญกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษทัฯ ไม่มี “ขอ้พิพาททางกฎหมาย” กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีช้ีวดัความโปร่งใสในการด าเนินการท่ีส าคญั เป็นปัจจยัส าคญัในการ

สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษทัฯ จึงให้ความส าคัญกับการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า และสร้างช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตระหนักถึง
ความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมส าหรับทั้งผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน 
  

 4.1  การรายงานของคณะกรรมการทั้งท่ีเป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน 
บริษทัฯ จะวางแผนด าเนินการจดัท ารายงานความยัง่ยืน (Corporate Sustainability Report ) เพื่อ

ส่ือสารนโยบาย แนวทางการบริหารจดัการ และผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจมากขึ้น เพื่อความถูกตอ้ง ความ
โปร่งใส และความน่าเช่ือถือ และมีเป้าหมายใหมี้การด าเนินการต่อเน่ืองทุกปี  
 

   4.2  ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 
บริษทัฯ จดัให้มีหน่วยงานฝ่ายลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations Department) ท่ีท าหน้าท่ีเป็น

ศูนยก์ลางในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่อผูล้งทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การ
น าเสนอผลการด าเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศท่ีบริษทัฯ แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงมีการท าบท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพผลการด าเนินงาน
และแนวโน้มในอนาคตของ บริษทัฯ  ต่อผูถื้อหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่า
เทียมกัน สม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง  และในอนาคต บริษัทอาจจะเข้าร่วมกับตลาด
หลกัทรัพยใ์นการเสนอ  ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและผลการด าเนินงานผลประกอบการรายไตรมาส การก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี  และกิจกรรมท่ีส าคญัในช่วงเวลานั้นของบริษทัฯต่อนักลงทุน ทั้งน้ีผูล้งทุนสามารถติดต่อ
กบัหน่วยงานไดโ้ดยตรง หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีได้
ปรับปรุงใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  ประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญัๆ อาทิ 

• รายงานประจ าปี / แบบแสดงรายการประจ าปี(แบบ 56-1) 
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• การแถลงทิศทางนโยบายขององคก์รโดยผูบ้ริหาร 
• การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 
• แผนงานท่ีส าคญั 
• นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและกิจกรรมส่งเสริม 
• ผลการด าเนินงานดา้นการเงิน 
• ผลการด าเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน 
 

4.3  การต่อตา้นทุจริต 
ขณะน้ี บริษทัฯ อยู่ในกระบวนการในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ซ่ึงเป็น
โครงการระดบัชาติท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 

5.  ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   
ระบบการตรวจสอบภายใน 

 ส านักตรวจสอบภายใน มาจาก บริษทั ส านักงานปิติเสวี จ ากดั เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการสร้างความเช่ือมั่น (Assurance) และให้ค  าปรึกษา 
(Consulting) เพื่อให้กระบวนการท างานภายในองคก์รมีการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในท่ีดี บรรลุวตัถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กร  ส านักตรวจสอบภายในมีการวาง
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเสนอบริษทัและเสนอแผนการตรวจสอบส าหรับ 1 ปี ก่อนด าเนินการ
เขา้ตรวจสอบทุกคร้ังโดยการจดัท าแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business 
Strategic Direction) และความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน (Risk-Based Approach) 
โดยครอบคลุมกระบวนการการด าเนินธุรกิจของทั้ งบริษัทฯ  และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานก ากบั
ดูแลเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะท่ีพบจากการตรวจสอบอยา่ง
สม ่าเสมอ ทั้งน้ีในการปฏิบติังานของส านกัตรวจสอบภายในไม่มีขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นและไม่มี
ประเด็นท่ีมีความขดัแยง้ 

นอกจากน้ียงัมีส านักตรวจสอบภายในท าการสอบทานเพื่อสร้างความมัน่ใจได้ว่าการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี ในกรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุง
ไดมี้การก าหนดวิธีปฏิบติัเพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในดา้นบญัชีการเงิน มี
การตรวจสอบและสอบทานโดยส านักงาน ดี ไอ เอ ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายนอก  และน าเสนอผลการ
ตรวจสอบ/สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็นรายไตรมาสและรายปี 
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      คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานงบการเงิน และรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน ซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและส านักตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ  ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของผูส้อบบัญชีของ บริษทัฯ ว่ารายงานงบ
การเงิน และระบบการควบคุมภายในของ บริษทัฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 
 
การพฒันาอย่างยั่งยืน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) 
นโยบายภาพรวม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายให้มีการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่วา่การพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 
และความรับผิดชอบต่อสังคมคือหนทางแห่งความส าเร็จ บริษทัจะขบัเคล่ือนธุรกิจไปขา้งหน้าดว้ยพลงั
แห่งความมุ่งมัน่ ช่วยจรรโลงและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างสรรคส์ังคมให้น่าอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไป
กบัการเจริญเติบโตของบริษทัฯ    
         วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ  คือสร้างเอกลกัษณ์ในการบริการให้เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้ ไปทัว่โลก  
สรรสร้างองคก์รใหพ้ฒันาเติบโตอยา่งย ัง่ยนื พร้อมความรับผิดชอบทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
         เพื่อบรรลุถึงวิสัยทศัน์ดงักล่าว การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จึงค านึงถึงผลกระทบต่อสภาวะ
แวดล้อมทุ กด้าน  ทั้ งทางด้าน  สั งคม  เศรษฐกิจ  จ ริยธรรม  ตลอดจนทรัพยากรของประเทศ                         
จึงก าหนดไวเ้ป็นหลกัการในการประกอบธุรกิจ   

 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
หลกัการในการประกอบธุรกิจ                                                                                                                               

- ประกอบธุรกิจโดยยดึหลกัในการเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติั  

- ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิทางปัญญา ทุกประเภท 

- ต่อตา้นการคอรับชัน่ ทุกรูปแบบ สร้างทศันคติท่ีดีแก่พนกังานในองคก์ร ให้ช่วยกนัดูแลไม่ให้มี

การคอรับชัน่ 

- ส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งถูกตอ้งตาม กฎ กติกา  

- ยดึมัน่ในพนัธสัญญาท่ีจะเสนอสินคา้ และบริการท่ีดี มีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม ใหก้บัลูกคา้  

- ยดึหลกัส าคญัในการบริหารจดัการโรงแรม โดยค านึงถึง ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้ม     

- บริหารจัดการโรงแรม โดยยึดหลักการก ากับกิจการท่ีดี  มีการปฏิบัติและทบทวนดูแลให้

เหมาะสมอยูเ่สมอ 

 บริษทัฯ มีหลกัการในการท ารายงาน โดยวิเคราะห์จากขอ้มูล และการปฏิบติัท่ีเกิดขึ้นจริง โดย
ค านึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางออ้ม กล่าวคือ ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ลูกคา้ 
เจา้หน้ี พนกังาน คูแ่ข่ง หน่วยงานของรัฐ สังคม ชุมชน  และส่ิงแวดลอ้ม 
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การด าเนินงาน  
CSR in process 
การเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษทัมุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้น และนักลงทุน บริหารงานอย่าง
โปร่งใสซ่ือสัตย ์สุจริต สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษทัอย่าง
ย ัง่ยืน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอ ขอ้แนะน าต่างๆ จากผูถื้อหุ้น 
และนกัลงทุนเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ  

 

ลูกค้า    นักท่องเท่ียว นักธุรกิจ ผูม้าจดังานประชุมสัมมนา และผูม้าใช้บริการของโรงแรม  บริษทัฯได้
สร้างมาตรฐานในการบริการ เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด เพื่อให้ลูกคา้กลบัมาใช้
บริการอยา่งสม ่าเสมอ  ใหค้วามปลอดภยั สร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้ รักษาความลบั ความเป็นส่วนตวัของ
ลูกคา้ สร้างความต่อเน่ืองในธุรกิจ  สรรหาโปรโมชัน่ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดและสร้างความประทบัใจให้แก่
ลูกค้า หากได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ทางฝ่ายบริหารจะเร่งด าเนินการจัดการดูแลแก้ไขทันที เพิ่ม
ช่องทางในการส่ือสาร เพื่อเขา้ถึงลูกคา้ใหท้ราบขอ้มูลการบริการต่างๆ โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  
เจ้าหนี้   บริษัทได้ก าหนดวิธีการในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี อย่างเคร่งครัดเคารพกฎหมาย  ปฏิบัติตาม
เง่ือนไข ไม่ละเมิดสิทธิของเจา้หน้ี  มีการควบคุมใหมี้การช าระคืนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียตามก าหนดเวลา 
โดยไม่ตอ้งมีการทวงถาม 

 

พนักงาน    บริษทัฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรท่ีมีค่าของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะมีการดูแลพนักงานเป็น
อย่างดี เพราะพนักงาน คือพลังขับเคล่ือน ท่ีจะช่วยท าให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโต  และประสบ
ความส าเร็จ   บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงาน โดยเฉพาะในปี 2562 บริษทัไดมี้
การเพิ่มสวสัดิการเพื่อดูแลพนักงานมากขึ้น บริษทัมีการควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างาน  และ
ให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งและความสามารถ   จดัให้มีการอบรม การสอนเทคนิคใหม่ๆให้
ได้รับความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการท างาน   และเพิ่มโอกาสให้เล่ือนต าแหน่ง ตามความสามารถ 
ตลอดจนเม่ือมีต าแหน่งต่างๆ ว่างลง    บริษทัฯ จะเปิดโอกาส  ให้พนักงานของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะรับ
บุคคลจากภายนอก ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ยินดีรับฟังปัญหาในการท างาน  ขอ้เสนอแนะและความเห็น
ของพนกังาน เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  บริษทัฯมุ่งมัน่ในการดูแลช่วยเหลือ และปฏิบติัต่อพนกังาน อย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม ใหพ้นกังานมีความสุขในการท างานเพื่อความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

 

คู่แข่ง   บริษทัไดป้ฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนั  ไม่มีการแสวงหาความลบัและขอ้มูลทางธุรกิจ ของ
คู่แข่ง  รักษาบรรทดัฐานของการแข่งขนัอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต 
หน่วยงานของรัฐ    ปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด  ช่วยสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศดว้ยการท างาน
บริการ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าชาวต่างชาติ ให้ประทับใจในบริการของคนไทย และช่ืนชอบประเทศไทย  
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางหน่วยงานของรัฐไดจ้ดัขึ้น 
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สังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม   บริษทัด าเนินธุรกิจโดยหลกัจริยธรรม ดูแลและปฏิบติัตามกฎหมายและกฎ
กติกาของสังคม ควบคุมดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย จากการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อ 
ส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนใกลเ้คียง   สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสังคมและ
ชุมชนรอบดา้น ท่ีสถานประกอบการของบริษทัตั้งอยู่ สนบัสนุน และช่วยเหลือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม อยา่งสม ่าเสมอ   

 
การด าเนินกจิการด้วยความเป็นธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 
การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม เคารพกฎหมาย และกฎกติกามารยาท ไม่เอาเปรียบผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย  เคารพสิทธิทางปัญญาทุกประเภท ไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธ์ิใดๆ สร้าง
ทศันคติในการด าเนินกิจการดว้ยความเป็นธรรมใหก้บัพนกังานในองคก์ร และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 

การต่อต้านการทุจริตและคอรับช่ัน 
 บริษัทให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รับชั่น ซ่ึงจะส่งผลเสียกับการ
ประกอบการ และความเจริญกา้วหน้าของบริษทัฯ บริษทัฯไดส่้งพนักงานเขา้อบรมเก่ียวกบัการต่อตา้น 
และการควบคุมไม่ให้เกิดการคอรับชัน่อย่างสม ่าเสมอ บริษทัไดจ้ดัให้มีการควบคุมภายในและประเมิน
การบริหารความเส่ียง อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีไม่ถูกตอ้งของ
บุคคลากร ของบริษทัฯและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัไดมี้ผูต้รวจสอบภายในมาตรวจสอบการท า
รายการต่างๆ ของฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นการช่วยบริหารจดัการ ท่ีรอบคอบและได้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯได้สร้างค่านิยมของความซ่ือสัตย์และความ
รับผิดชอบขึ้น เป็นส่วนหน่ึงของวตันธรรมองคก์ร ท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติั 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนต้องได้รับการปฏิบติัโดยเท่าเทียมกัน  บริษทัได้
เลง็เห็นถึงความส าคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นรากฐานของการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เป็น
ปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน บริษทัฯ  ให้ความเคารพต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในองค์กร ต่อตา้นการ
คุกคามทางเพศทุกรูปแบบ ส่งเส ริมเส รีภ าพในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ท่ีไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  ไม่ใชแ้รงงานท่ีผิดกฎหมาย เปิดโอกาสในการจา้ง
งานอย่างเท่าเทียม ทั้งหญิงชาย และคนพิการ ด้านการดูแล บริการลูกค้านั้ นความเอาใจใส่ และให้ความ
ช่วยเหลือ โดยเท่าเทียมกนั ไม่แบ่งแยกชั้น วรรณะ เช้ือชาติ ศาสนา และอุดมการณ์  พร้อมการมอบสินคา้ดว้ย
มาตรฐานสูงสุด เท่าเทียมกนัทุกประการ 
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การสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้า  
 การให้ความพึงพอใจต่อลูกคา้ ถือเป็นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  บริษทัค านึงถึงคุณภาพของ
สินคา้ และบริการท่ีส่งมอบให้กับลูกคา้ โดยจะเลือกสรรแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัลูกคา้เสมอ  รวมถึงด้าน
อาหารท่ีคดัสรรแต่ส่ิงท่ีมีคุณภาพดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีการจดัให้มีเมนูเพื่อสุขภาพ และ
บริการอาหารหลากหลาย  นานาชาติให้ลูกคา้ ไดเ้ลือก รับประทานตามรสนิยม ดา้นการบริการบริษทัฯ 
ไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม การบริการให้ไดม้าตฐานสากลเพื่อสร้าง ความประทบัใจให้กบัลูกคา้ตลอดมา 
จากผลงานท่ีทางฝ่ายบริหารและพนักงานได้ช่วยกันสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ท าให้ในปี 2562 
โรงแรมแมนดารินไดรั้บรางวลัต่างๆ จากทัว่โลก ดงัต่อไปน้ี    
 

1. 2019  Certificate of Excellence Hall of Fame from TripAdvisor                                                                                                                                                                                 
   TripAdvisor เป็น website ท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีมีรีวิวจากนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลางจาก
ทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านรายการ  การได้รับรางวลัน้ีจาก TripAdvisor จะต้องได้รางวลั  Certificate of 
Excellence from TripAdvisor ติดต่อกนั 5 ปี ซ่ึงโรงแรมแมนดารินไดรั้บรางวลัน้ีตั้งแต่ปี 2015 แสดงถึง
ความส าเร็จในการสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ   

2. ASEAN Green Hotel Award 2018 - 2020   
 รางวลัโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในระดับ ASEAN  ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้ให้แก่
โรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและใชม้าตรการในการอนุรักษพ์ลงังาน 

3. Thailand MICE Venue Standard Certified by TCEB 2020-2024 
 รางวลัมาตรฐานสถานท่ีจดังานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม โดยส านักงานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการองคก์รมหาชน  (Thailand Convention and Exhibition Bureau)  

4. Booking.com Traveller Review Awards 2020                                                                                         
 Booking.com  เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์ระดับโลก  ท่ี มี รีวิวจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลางทัว่โลก 

5. Hotels.com Loved By Guests Award Winner 2020  
 Hotel.com เป็นบริษทัท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์ ท่ีมีท่ีพกัชั้นน าจากทั่วโลก ให้
นกัท่องเท่ียวเลือกจองไดม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึง ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา 

6. 2019 Winner of Best Service Standard   
 รางวลัน้ีจะมอบใหก้บัโรงแรมท่ีให้บริการตรงตามมาตรฐานการบริการของ Centre Point  ซ่ึงจาก
การตรวจสอบของฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ พบว่า โรงแรมแมนดาริน มีการบริการท่ีตรงตาม
มาตรฐานการบริการของ Centre Point มากท่ีสุด จึงสมควรไดรั้บรางวลั Best Service Standard ประจ าปี 2019 

7. 2019  Winner of Best Service Standard in Category of Public Area 
 รางวลัน้ีจะมอบใหก้บัโรงแรมท่ีให้บริการตรงตามมาตรฐานการบริการของ Centre Point  ซ่ึงจาก
การตรวจสอบของฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ พบว่า โรงแรมแมนดาริน มีการบริการ ท่ีตรงตาม
มาตรฐานการบริการของ Centre Point มากท่ีสุด จึงสมควรไดรั้บรางวลั Best Service Standard ประจ าปี 2019 
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8. 2019 Expedia Top 4 Star Hotel Partner (nominee)    
 บริษทั Expedia เป็นบริษทัสัญชาติอเมริกาท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์ระดับโลก 
โดยมีธุรกิจในเครือ หลากหลายแบรนด ์ไดแ้ก่ Exepedia.com, Hotels.com 

9. 2018 Winner of Best Service Standard   
 รางวลัน้ีจะมอบใหก้บัโรงแรมท่ีให้บริการตรงตามมาตรฐานการบริการของ Centre Point  ซ่ึงจาก
การตรวจสอบของฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ พบว่า โรงแรมแมนดาริน มีการบริการท่ีตร งตาม
มาตรฐานการบริการของ Centre Point มากท่ีสุด จึงสมควรไดรั้บรางวลฺั Best Service Standard ประจ าปี 2018 

10. 2018  Expedia  Top Hotel Partner for Flight and Hotel Package  
 บริษทั Expedia เป็นบริษทัสัญชาติอเมริกาท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์ระดับโลก 
โดยมีธุรกิจในเครือ หลากหลายแบรนค ์ไดแ้ก่ Exepedia.com, Hotels.com 

11. 2018 Expedia Top 4 Star Partner 
 บริษทั Expedia เป็นบริษทัสัญชาติอเมริกาท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียว ออนไลน์ระดับโลก 
โดยมีธุรกิจในเครือ หลากหลายแบรนค ์ไดแ้ก่ Exepedia.com, Hotels.com  
 
การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม              
1.  การประหยดัพลงังานไฟฟ้า โรงแรมไดท้ าการปรับลดแสงสว่างหนา้จอทีวี ในห้องพกัทุกห้อง ปรับลง 
30% เพื่อลดพลงังาน และไดป้รับตั้งแอร์คอนดิชัน่ ในห้องพกัลูกคา้ท่ี 25 องศา เซลเซียส   ติดตั้งหลอด
ประหยดัไฟฟ้าแบบ LED เพื่อประหยดัพลงังานทั้งโรงแรม  ไดแ้ก่ในห้องพกั  ห้องอาหาร  บริเวณล็อบบ้ี 
และส่วนต่างๆ ของอาคารตลอดจน ส่วนส านักงานของพนักงาน  การตั้งอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสม
กบัการประหยดัพลงังาน และการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีอนุรักษ์พลงังานเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน 
ตลอดจนคอยดูแลให้พนักงานช่วยกนัระมดัระวงัในการใช้พลงังานไฟฟ้า และเชิญชวนให้ลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการหอ้งพกัของโรงแรมช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ยการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
2.  การประหยดัน ้ า  ใช้สุขภณัฑ์ท่ีประหยดัน ้ า ดูแลไม่ให้ให้เกิดการสูญเสียทางด้านพลงัน ้ าโดยความ
ประมาท  และไม่ใชน้ ้ าเกินความจ าเป็น รณรงคใ์ห้ช่วยกนัประหยดัน ้า สร้างจิตส านกัในการรักษโ์ลก และ
ส่ิงแวดลอ้ม ให้กบัพนักงานโรงแรม และเชิญชวนให้ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการช่วยกันประหยดัน ้ า เพื่อช่วย
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับเป็นอยา่งดี  
3.  การตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด เช่นตรวจสอบระบบแอร์  ระบบท าน ้ าร้อน ท าความ
สะอาดอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ  อุปกรณ์เหล่าน้ีจะใช้พลงังานมากขึ้น ถา้ไม่ไดรั้บการดูแลซ่อมแซมอย่าง
สม ่าเสมอ   
4.  การน าส่ิงของเหลือใช้กลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีก การ Recycle เช่นน าน ้ าท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้รดน ้ า
ตน้ไม ้ 
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5.  การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประหยดัพลงังาน เพื่อช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่นอุปกรณ์ส านักงาน 
เลือกท่ีประหยดัพลงังาน การใช้กระดาษรีไซเคิล ( Recycle) และกระดาษ กรีนอาย (Green Eye ) ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสายตารวมทั้งมีการใชห้มึกพิมพท่ี์ท าจากถัว่เหลือง เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
6.  ไม่ใชส้ารเคมีในระบบฆ่าเช้ือในการดูแลสระวา่ยน ้า  ไม่ใชค้ลอรีนในสระแต่ใชร้ะบบเกลือเพื่อสุขภาพ
ของลูกคา้ และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7.  จัดการฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากภาวะโลกร้อน  และการไม่ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ปลูกฝังให้พนกังานมีทศันคติท่ีดีในการช่วยกนัดูแลรักษา ส่ิงแวดลอ้ม สร้างจิตส านึกให้กบั
พนกังานทุกคนใหเ้ขา้ใจถึงบทบาท ภาระหนา้ท่ีในการช่วยกนัรักษาคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในองคก์ร 
ชุมชนของตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
8.  ใชน้ ้ ายาและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในการท าความสะอาด ห้องพกั ห้องจดัเล้ียงและ
บริเวณทัว่ไป ทั้งภายนอกและภายในสถานท่ีตั้งของโรงแรม 
9.  การพฒันา 5 ส  เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี   งาน 5 ส เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานไดช่้วยกนัปรับปรุงสภาพแวดลอ้มความเป็นระเบียบของท่ีท างาน รวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ใน
ความรับผิดชอบของตน อย่างมีระบบและถูกตอ้งตามหลกัปฏิบัติ บริษทัฯ ได้น า 5 ส มาใช้ในองค์กร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และไดใ้ชม้าตลอดจนถึงปัจจุบนั  
5 ส ไดแ้ก่  สะสาง  สะดวก   สะอาด   สุขลกัษณะ สร้างนิสัย 
สะสาง    ก าหนดของท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นในการท างาน ด าเนินการจดัการของทั้งสองกลุ่มโดย
เนน้ปริมาณท่ีเพียงพอในการท างานท่ีเหมาะสม 
สะดวก    จดัวางส่ิงของต่างๆ ในท่ีท างานให้เป็นระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ ตลอดจน
ความปลอดภยัในการท างาน 
สะอาด    ท าความสะอาด เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสถานท่ีท างานอย่างสม ่าเสมอ พร้อมตรวจสอบ 
ส่ิงท่ีท าความสะอาด เพื่อความมัน่ใจในประสิทธิภาพ 
สุขลกัษณะ  รักษาสถานท่ีท างานใหส้ะอาดโดยท า 3 ส แรก อยา่งสม ่าเสมอ 
สร้างนิสัย   กระตุน้และติดตามให้บุคคลากรปฏิบติั ตามวิธีการของ 4 ส ขา้งตน้อย่างต่อเน่ือง และ
เคร่งครัดจนกลายเป็นนิสัย ในการใชชี้วิตประจ าวนัในการท างาน และน านิสัยท่ีดีน้ีกลบัไปใชท่ี้บา้นและ
สังคมของตนเองดว้ย  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 สภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีดีขึ้น สะอาด และเป็นระเบียบ แบบแผน ลดอตัรา การสูญหาย 
ของเอกสารลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ มีการท างานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ท างานใหน้อ้ยลง       
 บริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจการ โดยค านึงถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวิธิการต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าว
มาขา้งตน้ บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า  การก าจดัของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สนบัสนุนโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความเขา้ใจท่ีดีภายในองคก์ร ในดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
การด าเนินธุรกจิท่ีมีผลกระทบต่อ CSR   -- ไม่มี 
CSR after process 
ในปี  2562 โรงแรมได้จัดท าโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
Mandarin Green Hotel  
 Green Hotel หรือโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดด้ าเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีท่ี 2560 
คือรูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมศกัยภาพ โรงแรมให้มีการใชท้รัพยากร พลงังานอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 
มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และยกระดบัมาตรฐานการบริการใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน ไดมี้การรณรงคท์ุกวิถีทาง  ให้โรงแรมแมนดาริน เป็น Green 
Hotel โรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  เน้นการบริหารจัดการระบบภายในโรงแรมไม่ให้ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ใชว้สัดุต่างๆ ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น  สระน ้ า ใช้ระบบเกลือไม่ใช้คลอรีน กระดาษ
ส่ิงพิมพ ์หมึกพิมพ ์การรีไชเคิล และกลบัมาใชใ้หม่ และเนน้ภาพลกัษณ์ ในการท่ีเป็นโรงแรม ส าหรับคน
ท่ีรักส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท าให้โรงแรม ไดรั้บรางวลัโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัทอง ซ่ึงเป็น
รางวลัสูงสุดจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเม่ือวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2560 

 

โรงแรมแมนดาริน โรงแรมปลอดบุหร่ี 100 % ( SMOKE - FREE HOTEL) 
 โครงการ โรงแรมปลอดบุหร่ี และโรงแรมเสริมสุขภาพ โครงการน้ีได ้เร่ิมปฏิบติัมาตั้งแต่ปี 2559 
โดยตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน มลพิษทางอากาศ สุขภาพอนามัยของผูเ้ขา้พกัอาศยั ผูม้าใช้บริการ และ
พนักงาน  จึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง ให้เป็นโรงแรมท่ีปราศจากควนับุหร่ี  เพื่อสุขภาพของลูกคา้ 
และพนกังานทุกคน เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม และโลกของพวกเราทุกคน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2559 ซ่ึงเป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก (World No Tobacco Day) โรงแรมแมนดาริน เป็นโรงแรมปลอดบุหร่ี 
100 % ตลอดไป โครงการน้ีได้รับการตอบรับท่ีดียิ่งจากลูกค้า ทั้ งลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติ 
โดยเฉพาะชาวยโุรปท่ีมีการรณรงค ์เร่ืองสุขภาพ ภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศอยา่งแทจ้ริง 
 

โครงการรณรงค์ เลกิการสูบบุหร่ีส าหรับพนักงานในองค์กร   
 โรงแรมแมนดารินไดร้ณรงค ์ให้มีการเลิกสูบบุหร่ี ส าหรับพนกังานในองคก์รซ่ึงไดเ้ร่ิมโครงการ
มาตั้งแต่ปี 2559 และไดด้ าเนินต่อไปอยา่งเขม้ขน้ในปี 2560 และเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
พนักงานเลิกสูบบุหร่ี ในปี 2562 มีการอบรมให้เห็นถึงภยัของการสูบหร่ีส าหรับตนเอง คนรอบขา้งและ
ส่ิงแวดลอ้ม และชกัชวนแขกผูม้าพกัและลูกคา้ ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีตอ้งติดต่อกบัโรงแรม ใหเ้ลิกการสูบ
บุหร่ี ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับเป็นอยา่งดี       
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โครงการอนุรักษ์พลงังาน 
  นอกจากการประหยดัพลงังานดว้ยวิธีการต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวถึงใน CSR in process โรงแรมไดร่้วม
กิจกรรม วนั Earth Hour เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 โดยการปิดไฟ เพื่อช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณท่ี
ไม่จ าเป็นและสามารถปิดไฟได้ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทัว่โลก และได้ด าเนินการปิดไฟเพื่อลด
พลงังาน ในวนั Earth Hour ตลอดมาทุกปี  ในปี 2562 Earth  Hour ตรงกบัวนัท่ี 30 มีนาคม โรงแรมไดมี้
การลดการใชไ้ฟฟ้าไดม้ากกว่าทุกปีท่ีผ่านมา ส าหรับปี 2563 Earth Hour ตรงกบัวนัท่ี 28 มีนาคมโรงแรม
แมนดารินไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมน้ี เหมือนทุกปีท่ีผ่านมา โดยขอความร่วมมือกบัทางลูกคา้ผูเ้ขา้พักและผู ้
มาใชบ้ริการ ซ่ึงลูกคา้มีความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือ เป็นอยา่งดี 
 

โครงการบริจาคโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   
 ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน ได้เชิญชวนให้พนักงานร่วมกนับริจาคโลหิตให้สภากาชาด
ไทย เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยทัว่ประเทศ เพราะการบริจาคโลหิตคือการให้ชีวิต ซ่ึงสภากาชาดมีโลหิตไม่
เพียงพอ ส าหรับช่วยชีวิตผูป่้วยทัว่ทั้งประเทศไทย  ฝ่ายบริหารไดเ้ชิญชวนพนักงาน ของโรงแรมแมนดาริน 
ไปบริจาคโลหิต ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 ไดรั้บการตอบรับจากพนักงานดว้ยดีมีพนักงานเขา้ร่วมใน
การบริจาคคร้ังน้ีเป็นจ านวนมาก ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดารินจึงจดัให้มีการร่วมบริจาค โลหิตเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน  เพื่อร่วมกันช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย ์และโรงแรมได้พยายามชักชวนพนักงานให้ได้
จ านวนมากขึ้ น ในช่วงก่อนหรือหลังเทศกาลต่างๆ เช่นวันขึ้ นปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ ซ่ึง
ศูนยบ์ริการโลหิตมีความตอ้งการในการใช้โลหิตเป็นจ านวนมาก โครงการบริจาคโลหิตได้ด าเนินการ
ต่อเน่ืองมาทุกปี 
 

โครงการรักษาความสะอาด  Cleaning Day 
 โรงแรมแมนดารินไดจ้ดัโครงการรักษาความสะอาด เพื่อดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  นอกจากความ
สะอาดภายในบริเวณโรงแรมท่ี โรงแรมแมนดารินได้ดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี จนได้รับค าชม
มากมายจากลูกคา้ผูม้าใช้บริการ โดยเฉพาะลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีได้  เขียนชมในรีวิว ตาม Website ต่างๆ 
เผยแพร่ไปทัว่โลก อาทิเช่น TripAdvisor, Expedia, Booking.com, Google และAgoda  ท่ีมีผูติ้ดตามอ่าน
ทัว่โลก สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงแรมแมนดารินเป็นอย่างดี โรงแรมยงัค านึงถึงสถานท่ีภายนอกโรงแรม 
และชุมชนใกลเ้คียง จึงไดจ้ดัให้มี Cleaning Day โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ ปี 2559 และ ไดด้ าเนินการต่อเน่ืองมา
โดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงท่ีมีค่า PM 2.5 สูง ได้มีการฉีดน ้ าเพื่อลดฝุ่ นละอองในอากาศ และท าความ
สะอาดถนน รอบบริเวณโรงแรม และสถานท่ีใกลเ้คียงให้สะอาดน่าอยู่  โดยโรงแรมจะเชิญชวนให้ชาว
ชุมชนออกมาร่วมท ากิจกรรม กบัโรงแรมในการรักษาความสะอาด เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี กบัชุมชน 
และสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพของคนกรุงเทพ ไดรั้บความช่ืนชมจากชุมชนใกลเ้คียง         
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โครงการเด็กและเยาวชน 
 ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน มีนโยบายช่วยเหลือในโครงการเด็กและเยาวชน และ
ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ตน้ทาง เพราะเด็กท่ีดี และถูกปลูกฝังให้มีความ
รับผิดชอบ ในวนัน้ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีเพื่อช่วยประเทศชาติ สังคม และส่ิงแวดลอ้มได ้ในวนัขา้งหนา้   
 

โครงการมีเหลือเผ่ือให้น้อง  
 ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดารินไดส้นบัสนุนโครงการน้ี โดยมอบส่ิงของจ าเป็นให ้2 โรงเรียน 
คือโรงเรียนบา้นปงแม่ลอบ สาขาหว้ยเห๊ียะ และสาขาขนุก๋อง ต าบลทาแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 

การป้องกนัการมีส่วนต่อการคอร์รับช่ัน 
 บริษัทฯมีนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ  ได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี                                                                   
จดัให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ด และไดส่้งเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมอบรม   เก่ียวกับการต่อตา้น
การคอร์รับชัน่ เพื่อพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 การจดัการเก่ียวกับการควบคุม และการประเมินการบริหารความเส่ียง ท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมเพื่อป้องกนั การทุจริต ทั้งในบริษทัฯ  และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมของความซ่ือสัตย ์ สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวฒันธรรมของ
องค์กร และตระหนักถึงการไม่ปฏิบัติตนไปในทางทุจริต  สร้างมาตรฐานการลงโทษท่ีสมควรแก่
ความผิด 
 

การสร้างกลไกในการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใส  ภายใต้มาตรฐานการบัญชีท่ีได้รับการยอมรับ
จากสากล 
 จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกับพนักงาน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ถ้าพบเห็นส่ิงใดท่ีผิดปกติ 
พฤติกรรมท่ีน่าสงสัย สามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียน ภายในองคก์ร 
 มีการก าหนดขั้นตอนในการเบิกจ่าย ให้รัดกุม แสดงวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน และมีความละเอียด
ท่ีสามารถตรวจสอบได ้เพื่อป้องกนัการทุจริต 
 มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ เพื่อช่วยในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น   
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10.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
ระบบการตรวจสอบภายใน 
บริษทัได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กนัอยา่งเหมาะสม 

ส านักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ี
ในการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) และให้ค  าปรึกษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการท างานภายใน
องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดี บรรลุวตัถุประสงค์การ
ด าเนินงานขององคก์ร  ส านกัตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเสนอบริษทั
และเสนอแผนการตรวจสอบส าหรับ 1 ปี ก่อนด าเนินการเขา้ตรวจสอบทุกคร้ังโดยการจดัท าแผนการ
ตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเส่ียงท่ีส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนการการด าเนินธุรกิจของ
ทั้งบริษทัฯ และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารวมถึงการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานก ากบัดูแลเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบติั
ตามขอ้เสนอแนะท่ีพบจากการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ีในการปฏิบติังานของส านักตรวจสอบ
ภายในไม่มีขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นท่ีมีความขดัแยง้ 

นอกจากน้ียงัมีส านักตรวจสอบภายในท าการสอบทานเพื่อสร้างความมัน่ใจได้ว่าการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี ในกรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุง
ไดมี้การก าหนดวิธีปฏิบติัเพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในดา้นบญัชีการเงิน มี
การตรวจสอบและสอบทานโดยส านักงาน ดี ไอ เอ ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายนอก  และน าเสนอผลการ
ตรวจสอบ/สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็นรายไตรมาสและรายปี 
      คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานงบการเงิน และรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน ซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและส านักตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ  ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั  ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ว่ารายงานงบ
การเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพยีงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั แมนดารินโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
ของบริษทั 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร พนักงาน หรือท่ีปรึกษาใดๆ 
ของบริษทั ดงัน้ี  
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1. นางสาวพูนพิศ  ชวลิตนิธิกุล      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายโกวิท          โกกิลกนิษฐ           กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายทรงเกียรติ   มธุพยนต ์      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมพิจารณาประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัดว้ยความ
เป็นอิสระ ร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมตรวจสอบมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ  
สอบถาม และ รับฟังค าช้ีแจงจากผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบ
การเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น
สอดคล้องกับผูส้อบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลาเพื่อประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูใ้ช ้งบการเงินในการตดัสินใจลงทุน 

2. สอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของ
บริษทัฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 และการประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงตามแนวทางมาตรฐานสากล  COSO-ERM (The committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission-Enterprise Risk Management)  

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฎิบัติงาน 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของส านักงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้
พิจารณาทบทวนกฎบัตร งานตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และพิจารณา
คุณสมบติัของหัวหน้าของส านักงานตรวจสอบภายในดา้นวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ท างาน 
และประวติัการอบรม แลว้มีความเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม จึงไดแ้ต่งตั้งให้ปฎิบติัหน้าท่ีงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี ซ่ึงไดจ้ดัท าขึ้นบนพื้นฐานของ
การประเมินความเส่ียงและขอบเขตท่ีครอบคลุมกบัระบบงานต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทั ฯ 

4. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาทบทวนกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเก่ียวกบัคุณสมบติั 
บทบาทหน้าท่ี  และอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายงานการประชุมเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฎิบติั 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมี
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ด้วยเง่ือนไขและราคาท่ี
สมเหตุสมผล ดงัเช่นท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป 

6. จดัท ารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  เสนอให้กบัคณะกรรมการบริษทั ทราบ
ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม โดยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการ 
ซ่ึงฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

7. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563โดยประเมิน
ความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ จ ากดั มีความ
เป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดบัแนวหน้าของการปฏิบติังานสอบบญัชี จึงมีมติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ  

 

ปัจจัยความเส่ียง 
ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญต่อปัจจยัความเส่ียงต่างๆ มากมาย ทั้งความเส่ียงจากการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัเอง และความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ปัจจยั

ความเส่ียงต่างๆ  อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างมีนยัส าคญั และมีผลท าให้

บริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได ้

บริษทัจึงไดมี้การทบทวนและวางแผนกลยทุธ์และการจดัการใหส้อดคลอ้งกบัภาวะตลาด เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างสายงานให้มีความชัดเจนและ

สอดคลอ้งกนักบัการขยายธุรกิจในปัจจุบนั และเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะใน

ดา้นระบบการบริหารบุคคล บริษทัไดส้รรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อ

ยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของส่วนกลางและโรงแรมให้ดีขึ้น นอกจากน้ี บริษทัยงัได้ลงทุนใน

ดา้นระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีสามารถสนับสนุนงานทางดา้นการตลาดและงานทางดา้นการปฏิบติัการ 

ทั้งน้ีเพือ่เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบัโรงแรมคู่แขง่ 
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ความเส่ียงในด้านการแข่งขนัและการเพิม่ขึน้ของคู่แข่ง 

ห้องพัก   ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แห่งมีการแข่งขันสูง โดย โรงแรมแมนดาริน ตอ้งแข่งขนักบั

โรงแรมทั้งในระดบัเดียวกนัจากในประเทศ และโรงแรมในเครือ ระดบัต่างประเทศ ซ่ึงคู่แข่งหลายราย

เป็นเครือโรงแรมท่ีมีเครือข่ายต่างประเทศ รวมทั้งท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีดีกว่า นอกจากน้ี ยงัมีโรงแรม

ใหม่ๆ หลายแห่ง เปิดให้บริการในปี 2561 ซ่ึงจะส่งผลท าให้ธุรกิจเกิดการแข่งขนัมากขึ้น ดงันั้น การเขา้

มาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละแหล่ง ท าให้จ านวนห้องพกัเพิ่ม มากขึ้นกว่าความตอ้งการ 

และอาจท าใหส่้วนแบ่งทางการตลาดลดลง 

ห้องอาหาร และ การจัดประชุมสัมนา  ปัจจุบนัมีการแข่งขนัเร่ือง หอ้งจดัเล้ียง ประชุมสัมมนา ใน

โรงแรมเกิดขึ้นมากซ่ึงมีการปรับ รูปโฉม และระดบับริการ ท่ีให้สูงขึ้น และโดดเด่น แตกต่างกนั    ท าให้

ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากขึ้นท าใหส่้วนแบ่งการตลาดไดก้ระจายไปดว้ย 

ทั้ง 2 กรณีดงักล่าวบริษทัและบริษทัยอ่ยมีแนวทางท่ีจะลดความเส่ียง โดยการเนน้การให้บริการแก่

ลูกคา้ให้เกิดความประทบัใจเพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมไว้ ท าการตลาดในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ โดยมี 

Promotion และ Packages เพื่อดึงดูดลูกคา้ในส่วนห้องพกัและห้องอาหาร และมีการพฒันาบุคลากรโดย

จดัฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้นบริการอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของธุรกิจ การปรับปรุงโรงแรมให้

มีความทนัสมยั  และอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ รวมทั้งมีการควบคุมตน้ทุนการด าเนินการเพื่อ

เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
 

ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศการเมือง  สงคราม การก่อการร้าย และ

สถานการณ์ท่องเท่ียวของประเทศไทย 

ในช่วงปี 2557 ช่วงปลายปีถึงแมว้า่ภาวะตึงเครียดทางการเมืองไดล้ดลงจนถือไดว้า่เป็นปกติ และ

มีผลให้เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็วและ

ต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ตน้ปีเป็นตน้มา  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง  สงคราม การก่อการร้าย และความไม่มัน่คงภายในประเทศ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว และธุรกิจโรงแรมโดยตรง เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ี

อ่อนไหวต่อผลกระทบต่างๆ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดธุ้รกิจโรงแรม 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ทางโรงแรมแมนดาริน ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงขอ้น้ีดีจึงพยายามปรับ

กลยุทธ์ทางการตลาด และหาแนวทางการกระจายความเส่ียงโดยการแสวงหาลูกคา้จากภูมิภาคต่างๆ เช่น 

ตลาดยุโรป  ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศจีน เพื่อไม่ให้การขยายธุรกิจกระจุกตวัอยู่ในประเทศหรือเพียง

ภูมิภาคเดียวเท่านั้น 
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 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
 

การเกิดภยัธรรมชาติ  เช่นพายุ  อุทกภยั  แผ่นดินไหว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมโดยตรง ท าให้

ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางไปพกัผอ่นและท่องเท่ียวได ้ ท าใหโ้รงแรมขาดรายไดห้รือหยดุด าเนินธุรกิจ 

ทางโรงแรมแมนดาริน มีนโยบายลดความเส่ียงโดยมีการท าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีมี

ช่ือเสียง โดยคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดกบับุคคลภายนอก จากอุบติัเหตุ รวมทั้งประกนัการเจ็บป่วยของ

ลูกคา้อนัเกิดขึ้นเน่ืองจากอาหารและเคร่ืองด่ืมและการให้บริการของโรงแรมด้วย นอกจากนั้น โรงแรม

แมนดาริน ยงัไดท้ าประกนัคุม้ครองความเส่ียงทุกประเภท และครอบคลุมอคัคีภยั แผน่ดินไหว  

 
11. รายการระหว่างกนั 

 
บริษทั แมนดาริน โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจ้างให้ บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ควอลิต้ีเฮาส์ จ ากัด (มหาชน)ให้มาบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด ์

Managed  by Centre point  ซ่ึงนางสาวเพียงใจ  หาญพาณิชย ์เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทั แมนดาริน โฮเต็ล 

จ ากัด (มหาชน) โดยมีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั แมนดาริน โฮเต็ล 

จ ากดั (มหาชน)  และเป็นมารดาของนายอนันต์  อศัวโภคิน ซ่ึงนายอนันต์ อศัวโภคิน เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่

ของบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้น

ใหญ่ของบริษทั ควอลิต้ีเฮาส์ จ ากดั (มหาชน) และยงัมีนางสุวรรณา  พุทธประสาท เป็นกรรมการบริหารของ

บริษทั แมนดาริน โฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษทั ควอลิต้ีเฮาส์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีการ

เซ็นตส์ัญญาว่าจา้งให้ผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 2 % ของรายได ้โดยใชน้โยบายก าหนดรายการท่ีเป็นปกติ

ทางธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเช่นเดียวกับท่ีคิดกับลูกค้ารายอ่ืน และค่าบริหารจัดการโรงแรม 

ประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 6,274,768.31 ลา้นบาท 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง คู่กรณีท่ีเกีย่วข้อง 

 

 นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย ์และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทั แมนดาริน  โฮเต็ล 

จ ากดั  (มหาชน) ในสัดส่วน ร้อยละ 55.85  และนางสาวเพียงใจ  หาญพาณิชย ์ มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ

และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั แมนดาริน โฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 

 นางสาวเพียงใจ  หาญพาณิชย ์ เป็นมารดานายอนนัต ์ อศัวโภคิน  ซ่ึงนายอนนัต ์ อศัวโภคิน เป็นผู ้
ถือหุ ้นใหญ่ของบริษทั  แลนด์  แอนด์  เฮา้ส์  จ ากดั  (มหาชน) ซ่ึงบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
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  นางสุวรรณา  พุทธประสาท   เป็นกรรมการบริหารของบริษทั  แมนดาริน โฮเต็ล จ าก ัด 
(มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษทั  ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)  

การเข้าท ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยถือวา่เป็นรายการธุรกิจปกติท่ีไม่มีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวมี

ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโรงแรมและสามารถสร้างรายได้ให้กับทางโรงแรมได้

เพราะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายรู้จกัสินคา้ในช่ือ “เซนเตอร์พอยต ์โฮเทล”  เป็นอย่างดีอยู่แลว้ ทั้งน้ี กรรมการท่ี

มีส่วนไดเ้สีย/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือนาย อนนัต์ อศัวโภคิน ไม่เขา้ร่วมประชุมและ

ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
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12.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั (งบการเงนิรวม) 
 

1.  สรุปฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั แมนดาริน โฮเตล็จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                                       (หน่วย:พนับาท) 

2560 2561 2562
สินทรัพยร์วม 931,536             842,837             785,413              
หน้ีสินรวม 451,619             342,688             259,585              
ส่วนของผูถื้อหุ้น 479,917             500,149             525,828              
รายไดจ้ากการขายและบริการ 328,430             330,635             333,738              
รายไดร้วม 345,582             332,034             339,803              
ตน้ทุนขายและบริการ 227,448             227,670             229,112              
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 75,263               65,618               64,774                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 21,216               16,643               12,076                
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม 304,473             295,106             295,678              
ก าไรสุทธิ 18,951               20,231               25,318                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 87,538               71,788               75,887                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 8,955                 (29) 7,814                  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (78,051) (104,104) (84,000)
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้น                            (บาท/หุ้น) 10 10 10 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น                                  (บาท/หุ้น) 0.70                   0.75                   0.94                    
เงินปันผลต่อหุ้น                                  (บาท/หุ้น) 0.00 0.00 0.47
มูลค่าสุทธิตามบญัชี                             (บาท/หุ้น) 17.84 18.59 19.54

งวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
รายการ
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2.  การแสดงอตัราส่วนทางการเงินของบริษทั แมนดารินโฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 

 

2560 2561 2562
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  (LIQUIDITY  RATIO)
อตัรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน                                                                                        ( เท่ำ)1.93                     0.99                     0.84                     
อตัรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว                                                                                   (เท่ำ)1.91                     0.97                     0.82                     
อตัรำกำรหมุนของลูกหน้ีกำรคำ้                                                                                  (เท่ำ)21.23                   26.98                   28.80                   
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย                                                                                                     (วนั) 17.19                   13.53                   12.67                   
อตัรำกำรหมุนของสินคำ้คงเหลือ                                                                               (เท่ำ)158.71                 159.25                 143.05                 
ระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ีย                                                                                         (วนั)2.30                     2.29                     2.55                     
อตัรำกำรหมุนของเจำ้หน้ี                                                                                              (เท่ำ)22.59                   19.15                   20.38                   
ระยะเวลำช ำระหน้ี                                                                                                             (วนั)16.16                   19.06                   17.91                   
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (PROFITABILITY  RATIO)

อตัรำก ำไรขน้ตน้                                                                                                                 (%)30.75                   31.13                   31.35                   
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน                                                                                         (%)29.64                   26.47                   24.65                   
อตัรำก ำไรสุทธิ                                                                                                                    (%)5.77                     6.12                     7.59                     
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น                                                                                               (%)3.95                     4.05                     4.81                     
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน   (EFFICIENCY  RATIO)

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร์วม                                                                            (%)2.03                     2.28                     3.11                     
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร                                                                          (%)3.73                     4.39                     5.97                     
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพยร์วม                                                                                (เท่ำ)0.35                     0.39                     0.42                     
อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น                                                                      (เท่ำ)0.94                     0.69                     0.49                     
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย                                                                       (เท่ำ)1.94                     2.22                     3.65                     
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล                                                                                                     (%)-                      -                      0.47                     

บริษทั แมนดำริน โฮเตล็ จ  ำกดั (มหำชน) เกิดข้ึนจริง/ตรวจสอบแลว้
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน
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13.     การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) 
 

13.1   ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน  
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินการ  ฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด 
วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีผลก าไรสุทธิส าหรับปี จ านวน 25.32 ลา้นบาทและ
ก าไรต่อหุน้ 0.94 บาท เปรียบเทียบกบัปี 2561 มีผลก าไรสุทธิส าหรับปี 20.23 ลา้นบาทและผลก าไรต่อหุน้ 0.75 
บาท 

 ผลประกอบการส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
                หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 2562 2561 
เพิ่มขี้น
(ลดลง)% 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 333.74 330.64 0.94 
ตน้ทนุขายและบริการ 229.11 227.70 0.62 
ก าไรขั้นต้น 104.63 102.94 1.64 
% 31.35 31.13  
รายไดอ่ื้น 4.81 5.75 (16.35) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 2.34 0.00 NA 
ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดจากเงินลงทุน (1.09) (4.35) (74.94) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 66.57 67.41 (1.25) 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 44.12 36.93 19.47 
ตน้ทุนทางการเงิน 12.07 16.64 (27.46) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 32.05 20.29 57.96 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (6.73) (0.06) 11,116.67 
ก าไรส าหรับปี 25.32 20.23 25.16 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
รายการท่ีไม่จัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนภายหลัง 
  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้
  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทไวใ้นก าไรหรือขาดทุนภายหลงั 

 
 
         0.45 

(0.09) 

 
 
         0.00 

0.00 

 
 

NA 
NA 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 25.68 20.23 26.94 
ก าไรต่อหุน้(บาท) 
จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 

0.94 
26.91 

0.75 
26.91 
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รายได้รวม 
 ส าหรับงบการเงิน ปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วมจ านวน 339.80  ลา้นบาท ปี 2561 จ านวน 332.04               
ลา้นบาทเพิ่มขึ้นจ านวน 7.76 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นจ านวน 2.34% ซ่ึงเกิดจากปี 2562 บริษทัมีรายไดอ่ื้น
จ านวน 4.81 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกับ ปี 2561จ านวน 5.75 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 0.94 ลา้นบาท 
หรือลดลงจ านวน 16.35% และปี 2562  บริษัทมี ก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 2.34 ล้านบาท 
ในขณะท่ีปี 2561 ไม่มีการขายเงินลงทุน และปี 2562 บริษทัมีขาดทุนทียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.09 
ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2561 เป็นขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 4.35 ลา้นบาท  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนลดลง จ านวน 3.26 ลา้นบาท หรือลดลง 74.94 %  

 รายได้จากการขายและบริการ 
 ส าหรับงบการเงิน ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 333.74 ลา้นบาทในขณะท่ีปี 2561 
จ านวน 330.64 เพิ่มขึ้นจ านวน 3.10 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นจ านวน 0.94 %  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเลก็นอ้ย 

ต้นทุนขาย 
 ส าหรับงบการเงิน ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 229.11 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 
2561 จ านวน 227.70 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1.41 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึ้นจ านวน 0.62% มาจากส่วนของ
ตน้ทุนขายท่ีเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับงบการเงิน ปี 2562 จ านวน 66.57 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบั ปี 2561 จ านวน 67.41 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  0.84 ลา้นบาท หรือลดลงจ านวน 1.25% 
ซ่ึงเกิดจากปีปัจจุบนัมีการปรับปรุงค่าเส่ือมราคาเป็นตน้ทุน  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินส าหรับงบการเงิน ปี 2562 จ านวน 12.07 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปี 2561 จ านวน 16.64 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน  4.57 ลา้นบาท หรือลดลง 27.46%  ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืม
ลดลงเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงินในปี 2562  จ านวน 84.00 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่า
จ านวนท่ีจะตอ้งช าระหน้ี ตามสัญญาเงินกู ้
ก าไรส าหรับปี 
 บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงบการเงินปี 2562 จ านวน 25.32 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 
2561 จ านวน 20.23 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 5.09 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึ้นจ านวน 
25.14% เน่ืองจากมีรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นและสามารถลดค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 
 บริษทัมีก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี 2561 จ านวน 20.23 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 จ านวน 
18.95 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 1.28 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึ้นจ านวน 6.75% เน่ืองจากมี
รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้นและสามารถลดค่าใชจ่้ายในขายและการบริหารและค่าใชจ่้ายทางการ
เงิน 
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วิเคราะห์ฐานะการเงิน 

 

           งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เปรียบเทียบกบั ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     

                                                                                                                                           หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธันวาคม 

2562 
31ธันวาคม 

2561 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
สินคา้คงเหลือ 

19.54 
35.45 
12.86 
1.74 

19.84 
44.04 
13.61 

1.47 

(0.30) 
(8.59) 
(0.75) 
0.27 

(1.51) 
(19.50) 
(5.51) 
18.37 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 69.59 78.96 (9.37) (11.87) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระผกูพนั 
ค่าเช่าจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

224.90 
424.14 
3.71 
60.99 
0.43 
0.21 

224.90 
461.26 

3.68 
65.28 

7.25 
0.10 

0.00 
(37.12) 

0.03 
(4.29) 
(6.82) 
0.11 

0.00 
(8.05) 
0.82 

(6.57) 
(94.07) 
110.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.44 1.41 0.03 2.13 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 715.82 763.88 (48.06) (6.29) 

รวมสินทรัพย์ 785.41 842.84 (57.43) (6.81) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

24.37 
58.00 

 

25.68 
54.00 

 

(1.31) 
4.00 

 

(5.10) 
7.41 

 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 82.37 79.68 2.69 3.38 
เงินกูย้มืระยะยาว 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

166.00 
9.10 

 
2.11 

254.00 
6.90 

 
2.11 

( 88.00) 
2.20 

 
0.00 

(34.65) 
31.88 

 
0.00 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 177.21 263.01 (85.80) (32.62) 

รวมหนีสิ้น 259.58 342.69 (83.11) (24.25) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 525.83 500.15 25.68 5.13 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 785.41 842.84 (57.43) (6.81) 
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สินทรัพย์สุทธขิองบริษทัเพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2561 จาก 500.15 ลา้นบาท เป็น 525.83 ลา้นบาท 
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั มีสินทรัพย์รวม 785.41 ลา้นบาท ลดลง 57.43 ลา้นบาท ซ่ึงเกิด
จาก 

- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 8.59 ล้านบาท หรือลดลง 19.50% เน่ืองจากการขายเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 37.12 ลา้นบาท เน่ืองจากการหักค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้าน
และจากการซ้ืออุปกรณ์เพิ่ม 

- ค่าเช่าจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ลดลง 4.29 ลา้นบาท หรือลดลง 6.57% เน่ืองจากการตดั
จ่ายตามอายสุัญญา 

  

 บริษทัมีหนีสิ้นรวม 259.58 ลา้นบาท ลดลง 83.11 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 1.31 ลา้นบาท หรือลดลง 5.10% 
- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

7.41% 
- เงินกูย้ืมระยะยาว ลดลง 88 ลา้นบาทหรือลดลง 34.65% จากการคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน จ านวน 

84 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่จ านวนหน้ีท่ีตอ้งช าระตามสัญญาเงินกู ้
       

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  จ านวน  525.83 ลา้นบาทเพิ่มขึ้น 25.68 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากผลการด าเนินงาน
ของปี 2562 ส าหรับการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (Deferred Income Tax) การปรับปรุงทั้งในดา้น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสูงขึ้น 6.73 ลา้นบาท 
และ ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีมูลค่าสูงขึ้น 0.06 ลา้นบาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.49 ต่อ 1 ปี 2561 เท่ากับ 
0.69 ต่อ 1  
  

วิเคราะห์กระแสเงินสด 
                     บริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัต่อไปน้ี 
                                                                                                                                           หน่วย:ลา้นบาท 
                                                                                                                 2561            2561             2560   
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน                                           75.89           71.79            87.54  
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน                            7.81            (0.03)             8.95 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน                    (84.00)      (104.11)          (78.05) 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ                                                  ( 0.03)        (32.55)            18.44 
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   บริษทัมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบส าหรับปี 2562 กบัปี 2561 ไดด้งัน้ี  
     กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน ส าหรับปี 2562 จ านวน 75.89 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน  4.10 ลา้นบาท  เกิดจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 90.01 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงวิธีการใหร้ะยะเวลาการช าระเงินสั้นลงท าใหลู้กหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 0.27 ลา้นบาท และมีการจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 1.58 
ลา้นบาท รวมทั้งไดช้ าระดอกเบ้ียเงินกูย้มืสถาบนัการเงินจ านวน 12.17 ลา้นบาท       

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน ส าหรับปี 2562 จ านวน 7.81 ลา้นบาท  เกิดจากการใช้
จ่ายเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มจ านวน 4.08 ลา้นบาทและรายไดเ้งินปันผล 2.25 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขาย
เงินลดลง 9.84 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เงินสดสุทธิใชไ้ปจากการลงทุน จ านวน 0.29 ลา้นบาท ใชไ้ปจาก
การซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่ม 3.62 ลา้นบาทและไดม้าจากรายไดเ้งินปันผล 3.26 ลา้นบาท        

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ส าหรับปี 2562 จ านวน 84 ลา้นบาท เกิดจากการ
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว ซ่ึงจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวนอ้ยกวา่ปีก่อนจ านวน 20 ลา้นบาท    

 13.2 ความสามารถในการท าก าไร 
 ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
                                                                                                                  2562                 2561  
        อตัราก าไรสุทธิ                                        ร้อยละ                         7.59                  6.12 
       อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(ROE)             ร้อยละ                         4.81                  4.05        

 อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร ในปี 2562 มีอัตราก าไรสุทธิ (Net profit margin) เท่ากับ 
ร้อยละ 7.59 ของรายได ้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) เท่ากบัร้อยละ 4.81 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซ่ึงเกิด
จากบริษทัมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และดอกเบ้ียจ่าย มีผลให้ปี 2562 
บริษทัมีก าไรสุทธิ 25.32 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 5.09 ลา้นบาท  

  

 13.3  ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
    บริษัทมีการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทตามประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์และ
ผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั มีดงัน้ี   
    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ ประกอบดว้ย 
                                                                                                                                   หน่วย:ลา้นบาท 
                                                                                                    31 ธ.ค. 2562          31 ธ.ค.  2561 
ลูกหน้ีการคา้                                                                          11.43                    11.75                                                                                                                     
ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน                                                                1.74                      2.18                                                                       
หกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                                                                       0.31                      0.31 
ลูกหน่ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ                                               12.86                    13.62            
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 ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ลดลง ซ่ึงเกิดจากการรับช าระหน้ีจากกลูกหน้ี
การคา้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 0.32 ลา้นบาท 

 

             ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระสรุปไดด้งัน้ี 
                                                                                                                                           หน่วย:ลา้นบาท   
                    ยอดหนี้ท่ีค้างช าระ                                                             31 ธ.ค. 2562            31ธ.ค. 2561 

-ยงัไม่ถึงก าหนด                                                                                            9.66                            9.37 
-นอ้ยกวา่ 1 เดือน                                                                                           1.44                            1.85 
-มากกวา่ 1 ไม่เกิน 3 เดือน                                                                             0.02                            0.03 
-มากกวา่ 3 ไม่เกิน 6 เดือน                                                                             0.00                            0.00 
-มากกวา่ 6 ไม่เกิน 12 เดือน                                                                           0.00                            0.00 
-มากกวา่ 12 เดือน ขึ้นไป                                                                               0.31                            0.50 
                    ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ                                                                    11.43                           11.75 
   
      ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมียอดลูกหน้ีคา้งช าระเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป จ านวน 0.31 ลา้น
บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีตวัแทนจ าหน่าย (Agents)  ส่งลูกคา้เขา้พกัโรงแรมโกลเดน้ วลัเลย ์รีสอร์ท 
เขาใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามบริษทัมีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 0.31 ลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าเพียงพอส าหรับ
การด าเนินงาน  
   
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
                                                                                                                      2562                         2561 
      อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม(ROA)         ร้อยละ                        3.11                          2.28 
      อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร                   ร้อยละ                        5.97                          4.39 
      อตัราการหมุนของสินทรัพย ์                                เทา่                             0.42                          0.39 

 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์ปี 2562 มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 
เท่ากบัร้อยละ 3.11 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวรเท่ากบัร้อยละ 5.97 เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนและอตัราการหมุนของสินทรัพย ์เท่ากบั 0.42 เท่า  เน่ืองจากปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.09 
ลา้นบาท และบริษทัมีสินทรัพยร์วม ปี 2562 จ านวน 785.41 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 57.43 ลา้น
บาท ส่วนใหญ่มาจากท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ท่ีลดลงจากการคิดค่าเส่ือมราคาตดัจ่ายจากอตัราดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่าบริษทัมีความสามารถในการสร้างประสิทธิภาพต่อการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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    13.4  สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 
           

 โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ประกอบไปดว้ยเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว และจากผู ้
ถือหุน้ ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดเงินกูย้มื สรุปไดด้งัน้ี 
                                                                                                                                        หน่วย:ลา้นบาท 
                                                                                               วงเงินกูย้มื       ยอดคงคา้ง      อตัราดอกเบ้ีย  
1.เงินเบิกเกินบญัชี 

ธนาคารกรุงเทพ                                                               30.00              0.00             MOR 6.875%  

ธนาคารไทยพาณิชย ์        20.00              0.00             MOR 6.745%                                                                                                                                                  

2.เงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน 

บมจ. แมนดาริน โฮเตล็ กรุงเทพ                                    580.00         224.00             MLR-1.5% 
บมจ. แมนดาริน โฮเตล็ (เขาใหญ่)                                         0.00             0.00 

                                    รวม                                                     630.00          224.00 

  
  อตัราส่วนสภาพคล่อง 
                                                                                                                      2562                         2561 
       อตัราส่วนสภาพคล่อง   เท่า           0.84                0.99 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า                               0.82                          0.97 

 
 

จากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วของปี 2562 ลดลงจากปี 2561
เน่ืองจากบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 9.37 ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงเกิดจาก เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 
8.59 ลา้นบาท แต่หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2.69 ลา้นบาท เกิดจากส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปีเพิ่มขึ้น 4 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 1.31 ลา้นบาท เม่ือวิเคราะห์
จากสภาพคล่องของบริษทัตามงบแสดงฐานะทางการเงินแลว้จะเห็นวา่บริษทัมีสภาพคล่องท่ีลดลงจากปี
ก่อน  

 
 

 13.5 ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 

 ปัจจัยภายนอกที่มผีลต่อธุรกจิโรงแรม 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจภายใน และ
ภายนอกประเทศ รวมทั้ งการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการรองรับผลกระทบโดยการท า
ประกันภัยคุ ้มครองความเส่ียงทุกประเภท (All risks) และคุ ้มครองการขาดรายได้จากการหยุดด าเนิน
ธุรกิจ (Business Interruption) คุม้ครองภยัจากการก่อการร้าย เพื่อลดความเส่ียงจากผลกระทบดังกล่าว 
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ส าหรับในดา้นการตลาด บริษทัได้มีการหาลูกคา้จากแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนลูกคา้ในภูมิภาคท่ีมีปัญหา
ทางเศรฐกิจ โดยการหายอดขายเพิ่มใน ญ่ีปุ่ น จีน ดูไบ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ และขยายฐาน Agents 
ใหม้ากขึ้น 
  

ปัจจัยภายในท่ีอาจมีผลต่อธุรกจิ 
  บุคลากรนับเป็นปัจจยัส าคญัต่อธุรกิจของบริษทัในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมขาดแคลนบุคลากร
โดยเฉพาะในด้านการบริหารโรงแรม และเม่ือมีโรงแรมเกิดขึ้นใหม่ๆจึงมีการหมุนเวียนพนักงานจาก
โรงแรมเดิมไปโรงแรมใหม่ บริษทัจึงไดใ้ห้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรดว้ยการจดัฝึกอบรมเพื่อ
รองรับการหมุนเวียนของพนักงานและการขยายธุรกิจทั้งโรงแรมสามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการ
ดา้นบุคลากรส าหรับขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตได ้
 
 
 

  
 

 

 
















































































